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 لمقدِّمةا  1.
تشـــرين  1إىل  1ن ـمـــ ،الكويـــت ،مديةـــة الكويـــتيف توســـط للجنةـــة اقإقليميـــة لشـــرق امل الســـتونو  الثانيـــة ت الـــدورةدَ ُعِقـــ

 .6251األول/أكتوبر 

 :ااألعضاء التالية أمساؤه الدول يف الدورة توُمثِّل
 
 العراق - األردن -
 ُعمان - أفغانستان -
 فلسط ن - اقإمارات العربية املتحدة -
 قطر - باكستان -
 الكويت - البحرين -
 لبةان - تونس -
 ليبيا - مجهورية إيران اقإسالمية -
 مصر - جيبويت -
 املغرب - السودان -
 السعودية اململكة العربية - الصومال -

، «اليونيسـ »مةظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة تركيا، والربنامج اقإمنائي لألمم املتحدة، و  مراقبون منر الدورة كما حضَ 
صــــةدوق األمــــم املتحــــدة ، و «ونــــروااأل»وكالــــة األمــــم املتحــــدة قإغاثــــة وتشــــغيل الالجئــــ ن الفلســــطيةي ن يف الشــــرق األد  و 

ومةظمـــة األمـــم املتحـــدة لألغذيـــة  ،اقإيـــدز والعـــدوس بفريوســـهمـــرض ك ملكافحـــة رَ برنـــامج األمـــم املتحـــدة املشـــتَـ و  ،للســـكان
ـــة، «الفـــاو»والزراعـــة  ـــة للطاقـــة الذري ـــة الدولي ـــة لألرصـــاد،  ،والوكال التحـــال  العـــاملي مـــن أجـــل اللقاحـــات و واملةظمـــة العاملي
غــري  واملةظمــات ،وعــدد مــن املةظمــات احلكوميــة الدوليــة ،عــاملي ملكافحــة اقإيــدز والســل واملالريــاالصــةدوق الو  ،والتمةيــع

 الوطةية. احلكومية، واملةظمات

األمهية واليت تثري قلقًا يف  ذات وعوعاتبعض امليف اليوم السابق على الدورة حول  ُعِقدت االجتماعات التقةية
 ه تلك االجتماعات يف أحد مالحق هذا التقرير.الوقت احلايل، ويرد موجٌز ملا متخضت عة
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 تاح الدورة واألمور اإلجرائيةـافت   2.
 افتـتاح الدورة  1.2

 من جدول األعمال 5البةد 

تشـرين األول/أكتـوبر  1 االثةـ نالست ن للجنةة اقإقليمية لشرق املتوسط مسـاء و  الثانيةُعِقَدت اجللسة االفتـتاحية للدورة 
 .الكويت، مديةة الكويت، شرياتونبفةدق  ةيَّ املاسقاعة ال، يف 6251

 لّلجنة اإلقليمية الستينالحادية و االفتتاح الرسمي للدورة من ِقَبل رئيس الدورة   2.2

ُعِقـــَدت اجللســـة االفتتاحيـــة للـــدورة الثانيـــة والســـت ن ملةظمـــة الصـــحة العامليـــة لشـــرق املتوســـط مســـاء يـــوم االثةـــ ن املوافـــق 
يف القاعة املاسية بفةدق شرياتون، مديةة الكويـت، الكويـت. وافتـتح فعاليـات الـدورة معـايل  6251بر تشرين األول/أكتو  1

الســيد ســعيد العايــدي، وزيــر الصــحة العامــة التونســي، نيابــًة عــن رئــيس اللنةــة اقإقليميــة املةقضــية واليتــه معــايل األســـتاذ 
ــار، وزيــر الصــحة التونســي الســابق ت باستضــافة الــدورة رُفَ ن تــونس قــد َشــإ. وقــال العايــدي الــدكتور دمــد الصــام بــن عمَّ

ـــر  ـــه الشـــكر إىل احلكومـــة الكويتيـــة علـــى استضـــافتها الكر ـــة للـــدورة احلاليـــة. وذكَّ احلاديـــة والســـت ن للجنةـــة اقإقليميـــة، ووجَّ
مــه املةظمــة مــن دعــ م إىل بلــدان اقإقلــيم يف بــالقرارات اهلامــة الــيت اّتــذهتا اللنةــة العــام املاعــي، وأعــرب عــن تقــديرم ملــا تُقدِّ

ل اللنةــة أعماهلــا بــروح التوافــق تةفيــذ توصــياهتا. وتطلَّــع معاليــه إىل اجتماعــات الــدورة احلاليــة، ُمعرِبــاً عــن ثقتــه يف أن تواِصــ
 .عهدهتا الدَول األعضاءاليت 

 شرق المتوسطقلي  منظمة الصحة العالمية إل مديركلمة الدكتور عالء الدين العلوان،  3.2

ـــه ـــة  وجَّ الـــدكتور عـــالء الـــدين العلـــوان، املـــدير اقإقليمـــي، الشـــكر إىل حكومـــة الكويـــت علـــى استضـــافتها للـــدورة الثاني
نةــة اقإقليميــة. وقــال إن اللنةــة ستســتعرض التقــد م الـــُمحَرز يف تةفيــذ أعمــال املةظمــة مــع الــدول األعضــاء يف والســت ن للج 

. وأشـــار إىل األثـــر 6256قليميــة اخلمـــس الـــيت أقرَّهتـــا اللنةــة اقإقليميـــة عـــام اقإقلــيم اســـتةاداً إىل األولويـــات االســـرتاتينية اقإ
ة علــى الصــحة العموميــة يف اقإقلــيم، وإىل اقإجــراءات الــيت اّتــذهتا املةظمــة يف الــذي ُللِّفــه الصــراع الــدائر واألزمــة املســتمرج 

ضـوء علـى احلاجـة إىل بةـاء قُـُدرات أقـوس وأكـرب الـة لتلبيـة االحتياجـات الصـحية. وسـلَّط الـدكتور العلـوان الاسـتنابتها الفعج 
يف جمال الصحة العمومية وقياداهتا. ونوَّم بالتحدِّي اليت يةطوي عليه بلـو  أهـداف التةميـة املسـتدامة الـيت وعـعتها اجلمعيـة 

ه الفـرص ويتمتَّـع العامة لألمم املتحدة، وأعرب عـن قةاعتـه بـأن اقإقلـيم، علـى الـرغم  ـا  ـرج بـه مـن نـروف  اسـتثةائية، أمامـ
ــه الــدكتور العلــوان الشــكر إىل الــدول األعضــاء علــى  لــه للتصــدِّي هلــذا التحــدِّي. ويف وايــة كلمتــه، وجَّ بالُقــُدرات الــيت تُؤهِّ

 دعمها.
 مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة كلمة 4.2

مة الصحة العاملية، كلمتها باقإشـارة إىل خخطـة التةميـة املسـتدامة ملـا الدكتورة مارغريت تشان، املديرة العامة ملةظ بدأت
خ، والــيت قالــت إوــا هتــدف إىل صــياغة عــاس ُمغــاير. واستعرَعــت التهديــدات األحــد  الــيت تواِجــه الصــحة 6251بعــد عــام 

ســـبِّب ملتالزمـــة الشـــرق وتكُمـــن أســـباهبا اجلذريـــة خـــارل احلـــدود التقليديـــة للصـــحة العموميـــة. فقـــد شـــكجل فـــريوس كورونـــا امل
أكــرب التهديــدات لألمــن الصــحي العــاملي مةــذ انــدالع فاشــية مــرض فــريوس  H5N1نفلــونزا ألاألوســط التةفســية، وفــريوس ا
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إيبوال يف غرب أفريقيا، وما س تتحسَّن اجلهود اليت تُبَذل حالياً، فسيظل العاس يواجه خطراً شديداً يتمثَـّل يف انـدالع مزيـد 
ويف ِخَضـــم تصـــاُعد الطـــوارئ واألزمـــات اقإنســـانية، أثَةـــت املـــديرة العامـــة علـــى اســـتنابة اقإقلـــيم املبتَكـــرَة، مـــن الفاشـــيات. 

ن اقإقليمــي الســتكمال وتضــاُمةه يف التصــدِّي لفاشــيات شــلل األطفــال، لكةهــا قالــت إن يجــة حاجــة إىل مزيــد مــن التضــامُ 
اقإقليم على تعزيز الـُةظُم الصـحية والتزامـه بتحقيـق التغطيـة  مهمة استئصال شلل األطفال. وختَمت كلمتها مشيدًة برتكيز

الصــحية الشــاملة، وهــو االلتــزام الــذي عزجَزتــه اجلهــود املةهنيــة املةتظمــة الــيت يبــُذهلا اقإقلــيم لتحســ ن نُظُــم تســنيل األحــوال 
 املدنية واقإحصاءات احليوية.

 حكومة الكويتترحيب من كلمة   5.2

ـــب الـــدكتور علـــي ســـعد ا لُعبيـــدي، وزيـــر الصـــحة الكـــوييت، باملشـــارك ن يف الـــدورة الثانيـــة والســـت ن للجنةـــة اقإقليميـــة، رحَّ
وأعــَرب عــن ســعادة بــالدم باستضــافة هــذم الــدورة حتــت الرعايــة الكر ــة لســموج الشــيح جــابر املبــارك احلمــد الصــباح، رئــيس 

عالقــات القويــة بــ ن دولــة الكويــت ومةظمــة جملــس الــوزراء. وقــال إن انعقــاد هــذم الــدورة يف الكويــت يــدل علــى أواصــر ال
الصــحة العامليــة، مشــرياً إىل مســامهات الكويــت يف رتلــ  املبــادرات الصــحية. وذَكــر أن االجتمــاع يتــزاَمن مــع مــا وصــَلت 

. وأوعـح أن الصـحة 6251إليه اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة مـؤخجراً مـن توافـق يف اأراء بشـأن خطـة التةميـة ملـا بعـد عـام 
ي قـاطرة التةميـة املسـتدامة واملؤشِّـر الرئيسـي ملتابعـة التقـد م  ـو حتقيـق أهـداف التةميـة املسـتدامة اجلديـدة. وأعـاف قـائالً ه

إن الـــُةظُم الصـــحية يةبغـــي هلـــا مراجعـــة االســـرتاتينيات وخطـــط العمـــل احلاليـــة وحتـــديثها وتعـــديلها  ـــا يتفـــق مـــع األهـــداف 
يات وتطــوير الــُةظُم الصــحية وفقــاً والغايــات اجلديــدة للتةميــة املســتدام ة، ُمعرِبــاً عــن إ انــه بقــدرة اقإقلــيم علــى جماهبــة التحــدِّ

 للرؤية اجلديدة. ويف ختام كلمته، متّنج للمشارك ن يف الدورة السداد والتوفيق.

 انتخاب هيئة المكتب  6.2
 (5من جدول األعمال، املقرَّر اقإجرائي ) )أ( 1البةد 

  مية هيئة مكتبها على الةحو التايل:انتخبت اللنةة اقإقلي
 (الكويت) علي سعيد العبيدي الدكتور : الرئيس
 (ُعمان) أمحد السعيديالدكتور  : لرئيسانائب 
 (السودان) حبر إدريس أبو قردةالدكتور  : لرئيسانائب 
 رئيساً للمةاقشات التقةية (األردن) علي حياصاتالدكتور  بوانُتخِ 

 مالإقرار جدول األع 7.2
 (6، املقرر اقإجرائي )6 تةقيح–26/1من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ  )ب( 1البةد 

 .الست نو  الثانيةأقرَّت اللنةة اقإقليمية جدول أعمال دورهتا 

 خاذ القرار حول تشكيل لجنة الصياغةاتّ  8.2

 ء التالية أمساؤهم:بةاًء على اقتـراح رئيس الدورة، قرَّرت اللنةة تشكيل جلةة الصياغة من األعضا
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 (مصر) اجلليل الدكتورة صفاء عبد
 (الكويت) القطانالدكتورة ماجدة دمد 

 (اقإسالمية إيرانمجهورية ) الدكتور دمد مهدي جويا
 (السودان) الدكتور الفاتح دمد مالك

 (تونس) الدكتورة سهام بللونة
 (ُعمان) الدكتور سي  بن ساس العربي

 )املكتب اقإقليمي لشرق املتوسط( ورالدكتور جواد دن

 )املكتب اقإقليمي لشرق املتوسط( الدكتورة هيفاء ماعي

 )املكتب اقإقليمي لشرق املتوسط( الدكتور ي ن صدجيقي

 )املكتب اقإقليمي لشرق املتوسط( ديانيرش رشآالدكتور 

 )املكتب اقإقليمي لشرق املتوسط( لدكتورة هدس عطاا

 )املكتب اقإقليمي لشرق املتوسط( دالدكتور خالد سعي
 )املكتب اقإقليمي لشرق املتوسط( السيدة إليزابيث ج ن نيكولسون

 التقارير والبيانات  .  3

 2014التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة  -أعمال المنظمة في إقلي  شرق المتوسط   1.3
 5-ق/26 لقرار ش م/ل إا 26/6مـن جدول األعمـال، الوثيقة ش م/ل إ )أ(  6البةد 

االستراتيجية اإلقليمية للصحة ؛ و التغطية الصحية الشاملةو  ؛تقارير مرحلية حول استئصال شلل األطفال
االستراتيجية اإلقليمية لتحسين نُُظ  تسجيل ؛ و إنقاذ حياة األمهات واألطفال؛ و 2019-2014والبيئة 

 2019-2014األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية 
 8–2، 6، 1/وثيقة إعالمية 26ش م/ل إ  وثائقال( ، ح، طب، و، ز)مـن جدول األعمـال  6 دالبة

َعَرض املدير اقإقليمي على اللنةة اقإقليمية تقريرم حول أعمال مةظمـة الصـحة العامليـة يف إقلـيم شـرق املتوسـط خـالل 
املاثلـة يف األولويـات االسـرتاتينية اخلمـس لإلقلـيم.  . وركَّـز علـى التقـد م الــُمحَرز والتحـدِّيات6251وَمطَلع عام  6254عام 

وَســلَّط الضــوء علــى تعزيــز الــُةظُم الصــحية َصــْوب حتقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة،  ــا يف ذلــك التكةولوجيــات الصــحية، 
،  ــا هــات واألطفـالوطـب األسـرة، والتعلــيم الطـيب، ونُظُـم املعلومــات الصـحية، وتشـريعات الصــحة العموميـة  وصـحة األم

ع  واألمــن الصــحي ومكافحــة األمــراض الســارية،  ــا فيهــا فــريوس نقــ  التمةيــيف ذلــك الرعايــة الصــحية الســابقة للحمــل و 
(  وأنفلـــونزا MERS-CoVاملةاعـــة البشـــرية واملالريـــا والســـل وفـــريوس كورونـــا الــــُمسبجب ملتالزمـــة الشـــرق األوســـط التةفســـية)

( وســـالمة الغـــذاء  ومكافحـــة األمـــراض غـــري الســـارية والصـــحة الةفســـية 6221واللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ) H5N1الطيـــور
ــب للطــوارئ واالســتنابة  ،  ــا يف ذلــك استئصــال شــلل األطفــال. وأوَعــح أيضــاً التقــد م هلــاوتعــاطي مــواد اقإدمــان  والتأه 

 مبـادرات مةهـا بطُـُرق اقإقلـيم، يف رات الصـحة العموميـةالذي أُحـرز مـؤخَّراً يف إصـالح مةظمـة الصـحة العامليـة ويف بةـاء قُـدُ 
 الـيت األزمـات رغـم إنه وقال. الصحية والدبلوماسية الصحية، وإعداد القيادات األساسية، العمومية الصحة ونائ  تقييم
ــذتُ  املةظمــة فتَئــت فمــا البلــدان، مــن الكثــري تســود يتهــا وأولوياهتــا االســرتاتينية الــيت ستتماشــى مــن اأن فصــاعداً مــع وال ةفِّ
 التةمية املستدامة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة. أهداف
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لتقريـــر املـــدير اقإقليمـــي ولقيادتـــه. وأثةـــوا علـــى التقـــد م ا ـــَرز يف اجملـــاالت  دعمهـــموأعـــَرب  ثلـــو الـــدول األعضـــاء عـــن 
تعزيــز الــُةظُم الصــحية،  ــا فيهــا  االنتبــام إىل أعمــال مةظمــة الصــحة العامليــة يف وَلَفتــوااالســرتاتينية اخلمــس ذات األولويــة، 

نُظُـــم املعلومـــات الصـــحية، ويف االســـتنابة يف حـــاالت الطـــوارئ. وفيمـــا يتعلـــق باقإغاثـــة واالســـتنابة اقإنســـانيتَـ ْن، ســـلط 
مـن الـدعم ال يقتصـر علـى البلـدان الـيت متـرج بأزمـات  اً املمثلون الضوء على احلاجة إىل تقدمي الـدول األعضـاء األخـرس مزيـد

 البلدان اليت تستضي  الةازح ن. ل أيضاً بل يشمَ 

عــن تعــازيهم للــدول األعضــاء الــيت فَقــَدت مــواطة ن هلــا يف احلــاد  األلــيم الــذي وقــع  املتحــدِّث نوقــد أعــَرب الكثــري مــن 
ــه املمثلــون االنتبــام إىل الــدور احلاســم الــذي تؤدِّيــه مةظمــة  مــؤخراً خــالل موســم احلــج. ويف عــوء هــذا املصــاب اجلَلــل، وجَّ

احلاشـدة. فقـد طُلِـب إىل املةظمـة تقـدمي الـدعم مـن أجـل  البشـرية الصحة العاملية يف دعم البلـدان يف التخطـيط للتنم عـات
توســيع نطــاق ترص ــد األمـــراض غــري الســارية علـــى الصــعيد الــوطخ. ومــن ِعـــمن اجملــاالت األخــرس الـــيت تســتلزم مزيــداً مـــن 

 املةتنات املساعدة، وإمدادات اللقاحات. الرتكيز اقإعاقات وما يتجصل هبا من حاجة إىل

وأشــار املمثلــون إىل حــاالت الةنــاح علــى الصــعيد الــوطخ يف جمــاالت التغطيــة بالتــأم ن الصــحي، والتخطــيط الصــحي 
ل، والوقايــة مــن األمــراض غــري اطفــواأل هــاتاالســرتاتيني، وطــرْح اللقاحــات اجلديــدة، ومكافحــة الفاشــيات، وصــحة األم

 يف فلسط ن. احلالةا. وأعَربوا كذلك عن قلقهم وتضاُمةهم إزاء السارية ومكافحته

طـــالب الطـــب، واملةظمـــة  لرابطـــات، واالحتـــاد الـــدويل تركيـــاحكومـــة  وأدىل املراقبـــون التـــالون ببيانـــات، وُهـــم بالرتتيـــب:
 العاملية ألطباء األسرة.

األولويات االسرتاتينية اخلمس. وأقرج باجملاالت اليت أبَرز املمثلون احلاجة إىل مزيد مـن الرتكيـز عليهـا ومةهـا اقإعاقـة وتـوافر لـى مـا أبَدتـه مـن التـزام قـوي للمضـيج قُـُدماً يف وَردَّ املدير اقإقليمي على تعليقـات املمثلـ ن وأعـَرب عـن شـكرم للبلـدان ع
ــه املــد ير اقإقليمــي االنتبــام إىل اللقاحــات وترص ــد األمــراض غــري الســارية. وفيمــا يتعلــق باالحتياجــات اقإنســانية احلاليــة، وجَّ

من االحتياجـات احلاليـة وأن  %61ل القيود الرئيسية املفروعة على التمويل يف اقإقليم وأشار إىل أن مستويات التمويل متثِّ 
مــه اجلهــات املا ــة اقإقليميـــة ألعمــال الطــوارئ. واســتطَرد قـــائالً إن  يـجـة حاجــة إىل مزيــد مةـــه رغــم زيــادة الــدعم الـــذي تقدِّ

ــد جمــدَّ استئصــ داً أمهيــة نُظُــم املعلومــات الصــحية ال شــلل األطفــال ال يــزال يشــكل أولويــة كــربس مــن أولويــات املةظمــة. وأكَّ
مشرياً إىل أن مجيع البلدان يف اقإقليم لديها َفَنوات يف املعلومات الصحية. وخَتم كلمته بقوله إن هةاك إطـار عمـل يـري 

 رات يف جمال تقدمي تقارير موثوقة عن املؤشرات.لكن ال بد من تعزيز القد ،تةفيذم حالياً 
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 .    المناقشات التقنية4
األمن الصحي العالمي، مع التركيز بصفة خاصة على فيروس كورونا المسبِّب لمتالزمة الشرق األوسط  1.4

 H5N1التنفسية وفيروس األنفلونزا 

 3-ق/26 القرار ش م/ل إ، و5-ق/26 القرار ش م/ل إ، 5ة /مةاقشات تقةي26)أ( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ  3البةد 

، الورقـة التقةيـة اخلاصـة بـاألمن الصـحي بـاألمراض الـيت قـد تتحـوَّل إىل جـوائح أو أوبئـةض املستشار اقإقليمي املعخ عرَ 
األنفلـــونزا ُمسبِّب ملتالزمـــة الشـــرق األوســـط التةفســـية وفـــريوس ـالعـــاملي مـــع الرتكيـــز بصـــفة خاصـــة علـــى فـــريوس كورونـــا الـــ

H5N1 َّوالطفـــرة الـــيت حـــدثت يف اأونـــة 6256م إىل أن الطارئـــة الةامجـــة عـــن فـــريوس كورونـــا وســـرايته املتواصـــلة مةـــذ . ونـــو ،
طرحــان يف الوقــت الــراهن خطــَرين الشــديد اقإمــراض يف مصــر، يَ  H5N1األخــرية يف إصــابة البشــر بفــريوس أنفلــونزا الطيــور 

فــريوس اقإيبــوال يف غــرب أفريقيــا. ويف الوقــت الــذي أصــبح فيــه اقإقلــيم أكثــر اتصــاالً مهــا األكــرب مةــذ انــدالع فاشــية مــرض 
ُملحَّة ـاملثــال األخــري لالنتشــار الــدويل لفــريوس كورونــا احلاجــة الــ أبــَرزطــاً، ازداد خطــر االنتشــار الــدويل لألمــراض. وقــد وترابُ 

ب يف جوائح، لتسب  اإمكانية ال الفريوس ن لديه وكِ ، H5N1لرصد تطور خطر سراية فريوس كورونا وفريوس أنفلونزا الطيور 
 ن بالصــحة علــى الصــعيد ين ا ــدقَ ين اخلطــرَ هبــذم اقإمكانيــة. ويةبغــي للبلــدان املتضــرِّرة حاليــاً هبــذَ  التةبــؤر وس يــزل مــن املتعــذج 

وقـد دعـت فاشـية . ن تـاليف حـدو  طارئـة أخـرس مـن طـوارئ الصـحة العامليـةالعاملي أن حتتوي سراية الفريوس ن وأن تضـمَ 
ــوحــي يتســّنَّ الكــولريا يف العــراق أيضــاً إىل التــيقد يف البلــدان اجملــاورة.  ب علــى  ــو أفضــل،  جلميــع البلــدان األخــرس التأه 

عليها بةاء نُظُم الصحة العمومية لديها وتقويتها واحلفاظ عليها للوقاية مـن األخطـار الصـحية الــُمسَتندَّة والكشـ  عةهـا 
ا يف إطـــار مســـؤوليتها املشـــرتكة واملســـاءلة اجلمعيـــة عـــن محايـــة الصـــحة العامليـــة وفقـــاً للـــوائح الصـــحية الدوليـــة واالســـتنابة هلـــ

(6221.) 

األمــن الصــحي والبيئــة إىل أن مــن بــ ن األمــراض املعديَــة الكثــرية يف اقإقلــيم، ســلجط  لشــؤونأشــار املــدير العــام املســاعد و 
تةتشر علـى املسـتوس العـاملي، مضـيفاً أن فاشـية مـرض فـريوس اقإيبـوال مثـال ملـا رض الضوء على أربعة أمراض ُُيتَمل أن العَ 

 كــن أن يقــع يف البلــدان الــيت تعــاا مــن َعــع  الــُةظُم الصــحية. وقــد أبــرَزت فاشــية متالزمــة الشــرق األوســط التةفســية يف 
 مجهورية كوريا أمهِّية التأه ب حي يف البلدان اليت تتمتَّع بُةظُم صحية قوية.

ــه  ثلــو االنتبــام إىل الفنــوات املعرفيـــة املتعلقــة بفــريوس كورونــا املســبِّب ملتالزمــة الشــرق األوســـط الــدول األعضــاء  ووجَّ
ــد املمثلــون احلاجــة إىل حــول قابليــة انتقــال مــن األســئلة  عــدداً  وطرحــوا H5N1التةفســية وأنفلــونزا الطيــور  الفريوســ ن. وأكَّ

يف إجـــراء  مـــع مةظمـــة الصـــحة العامليـــة عديـــد مـــن البلـــدان عـــن اســـتعدادها للتعـــاونإجـــراء حبـــو  يف هـــذا اجملـــال وأعـــَرب ال
التــــرص د الوبـــائي واملختـــربي  حتســـ نح املمثلـــون تبـــاُدل التنـــارب واخلـــربات بـــ ن البلـــدان مـــن أجـــل قـــرَت ادراســـات مشـــرتكة. و 

ة معــاً كحزمـــة واحــدة. وســلطوا الضـــوء  لألنفلــونزا املومسيــة،  ــا يف ذلـــك أنفلــونزا الطيــور ومتالزمــة الشـــرق األوســط التةفســي
ل يف مقاومــة رعــاة إىل أن يجــة مشــكلة تتمثَّــوا وأشــار ، كــذلك علــى عــرورة حتــديث املختــربات وبةــاء قــدرات العــامل ن فيهــا

أمــر  املتاحــة البيِّةــات بــاخلطر اســتةاداً إىلاقإبــل لتــدابري مكافحــة متالزمــة الشــرق األوســط التةفســية  وأن اقإبــال  الســريع 
 سي يف التغلب على تلك املقاومة.أسا

علــى التعليقــات الــيت أدىل هبــا املمثلــون  بــاألمراض الــيت قــد تتحــوَّل إىل جــوائح أو أوبئــةوَردَّ املستشــار اقإقليمــي املعــخ 
وأجاب عن األسئلة اليت طرحوها. وأشار إىل أن أربعة رتربات فقط هي الـيت أبلغَـت، حـي تارلـه، بوقـوع حـاالت مؤكَّـدة 
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ولريا يف البلدان اجملاورة للعراق، ومجيع تلك احلاالت سبق هلـا السـفر إىل العـراق. وفيمـا يتعلـق  تالزمـة الشـرق األوسـط للك
ـــد  مـــن أجـــل  ومكافحتهـــا العـــدوس الوقايـــة مـــن تـــدابريأمهيـــة التةفيـــذ املةـــتظم واملةهنـــي جلميـــع مكونــات علـــى التةفســية، أكَّ

ية العامل ن يف جمال الرعاية الصحية. وأقرَّ بوجـود الكثـري مـن الفنـوات املعرفيـة انتقال العدوس يف املستشفيات ومحا تفادي
ـــة مـــن متالزمـــة الشـــرق األوســـط التةفســـية. وفيمـــا لُـــ ـــة رتلفـــة للوقاي ـــدابري محاي ـــذ ت   فـــريوس وأشـــار إىل أن كـــل بلـــد يةفِّ

H5N1اق اجليِخج أو استمرار انتقال الفريوس ب ن البشر. ، أكَّد أمهية استمرار التيق د رغم قلة البيِّةات املتوافرة عن االْنِسي 

ومـن هةـا  ،يتعـذَّر التةبـؤ هبـا H5N1ات يف فـريوس األمـن الصـحي والبيئـة أن التغـري   لشـؤونوأوَعح املدير العام املساعد 
لعامـة لتـدابري مكافحـة يف املسـاعدة علـى التغلـب علـى املقاومـة ا والـوعيل دور التواُصـ دَ تـأيت األمهيـة احليويـة للتأه ـب. وأكَّـ
إن مةظمـة  من القلق السائد ب ن العامل ن يف جمال الرعايـة الصـحية. واختـتم كلمتـه قـائالً  األمراض احليوانية املةشأ ويف احلدِّ 
 اً نشـر نتائنهـا فـور لَسـدج الفنـوة املعرفيـة احلاليـة، و املطلوبة ةاسبة املدراسات اللتحديد  املبذولةالصحة العاملية تدعم اجلهود 

 .فعجالةو لبلو  استنابة عالية 

 2015من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية لما بعد عام  2.4
 5-ق/26 القرار ش م/ل إ، 6/مةاقشات تقةية 26)ب( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ  3البةد 

الـدول األعضـاء بـاقإقليم قـد أحـرَزت تقـد ماً كبـرياً  وقالـت إنتقةيـة، عرَعت مديرة حفد الصحة وتعزيزها هـذم الورقـة ال
َصْوب بلو  األهداف املرتبطة بالصحة ِعمن األهداف اقإمنائية لأللفية، وكـان هـذا التقـد م متفاوتـاً يف مـا بـ ن البلـدان ويف 

خطة جديدة للتةميـة للمـدَّة  6251مرب أيلول/سبت 61داخلها أيضاً. وكانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد اعتمَدت يف 
غايـــة تـــرتبط هبـــذم  529هـــدفاً للتةميـــة املســـَتدامة، إىل جانـــب  57، واشـــتملت اخلطـــة علـــى 6232و 6252مـــا بـــ ن عـــاَمي 

األهــداف الــيت تــدعمها ركــائز االســتدامة الثالثــة، وهــي: التةميــة االقتصــادية ومحايــة البيئــة واملســاواة االجتماعيــة. واهلــدف 
ن أهــــداف التةميــــة املســــتدامة يَتــــوخَّى حتديــــداً خعــــمان متت ــــع اجلميــــع بأمنــــاط عــــي  صــــحية وبالرفاهيــــة يف مجيــــع الثالــــث مــــ

األعمـارخ، مــن خــالل غاياتــه التســع الــيت تتةــاول اجلوانــب الــيت س ُتكَتمــل مــن جــدول األعمــال اخلــاص باألهــداف اقإمنائيــة 
ـز علـى الـُةظُم لأللفية، والعبء املتصاِعد لألمراض غري السارية  ا  يف ذلك حواد  السري على الطرق، وغايات شاملة تركِّ

 ا يف ذلك التغطية الصحية الشاملة وصـحة البيئـة. بـَْيـَد أن الصـحة تتقـاطع مـع أغلـب أهـداف التةميـة املسـتدامة األخـرس 
اقإقلـــيم ســـيتطلب التزامـــاً الـــيت تتةـــاول الــــُمحدِّدات االجتماعيـــة للصـــحة. وذكـــَرت أن اـــاح أهـــداف التةميـــة املســـتدامة يف 

سياســياً قويــاً، وآليــات متويــل مةاســبة، وتبــخِّ وْــج شــامل للنميــع ومتعــدد القطاعــات، واســتخدام التكةولوجيــات الصــحية 
 اجلديدة، ومواَءمة الغايات واملؤشِّرات اقإقليمية مع نظرياهتا يف أهداف التةمية املستدامة.

ــب  ثِّلــو البلــدان بأهــداف التةميــة املســتدامة، مةــوِّه ن  ــا تتيحــه هــذم األهــداف مــن فرصــة ســا ة للعمــل املتعــدد  ورحَّ
القطاعــــات يف جمــــال الـــــُمحدِّدات االجتماعيـــــة للصــــحة، وقإدرال الصــــحة يف مجيــــع السياســـــات. لكــــةهم أشــــاروا إىل مـــــا 

وهـو مـا يفـرض حتـدِّيات يستدعيه عدد أهداف التةمية املستدامة ونطاقها الواسع مـن اّتـاذ إجـراءات متعـددة القطاعـات، 
يــب التصــدِّي هلــا. وأبــرز املمثلــون احلاجــة إىل وعــع هياكــل وتبــخِّ آليــات مــن أجــل إعــداد خطــط عمــل إقليميــة ووطةيــة، 
واقإشراف على تةفيذ هذم اخلطط. وشددوا على احلاجة اخلاصة إىل تبخِّ آليات للتةسـيق املتعـدِّد القطاعـات. وأشـاروا إىل 

ملةظمــة الــدعم التقــخ للمســاعدة يف وعــع اخلطــط اقإقليميــة والوطةيــة ولتيســري تبــاُدل اخلــربات والــدروس عــرورة أن تُقــدِّم ا
املســتفادة، ومةهــا الــدروس الـــُمسَتخَلصة مــن تةفيــذ األهــداف اقإمنائيــة لأللفيــة. وشــددوا كــذلك علــى عــرورة وعــع آليــات 

مــن وْعــع مؤشــرات عمليــة. وأوعــحوا أن  ذلــك يةطــوي عليــهللمســاءلة، ورْصــد التقــد م الـــُمحَرز وتقييمــه بانتظــام، مــع مــا 
اجلــداول الزمةيــة احلاليــة يف حاجــة إىل املراجعــة والتةقــيح لتتــواءم مــع اجلــداول الزمةيــة ألهــداف التةميــة املســتدامة. وس يُغِفــل 
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نه أن إعــالء وأوعــحوا أن عقــد املشــاورات عةــد وعــع اخلطــط مــن شــأ املمثلــون احلاجــة إىل وعــع آليــات مةاســبة للتمويــل.
وأعـــَرب املمثلـــون عـــن أملهـــم يف أن يةتهـــي التفت ـــت واالزدواجيـــة اللـــذان شـــابا تةفيـــذ الشـــعور بامللكيـــة وااللتـــزام السياســـي. 

 األهداف اقإمنائية لأللفية، وأن ُيل دلهما مزيد من التةسيق والتكامل.

مـثالً فيمــا  تتفـاوت هـذم األولويـات إذالُقطريـة   ولفـت املمثلـون االنتبـام إىل اخـتالف األولويـات اقإقليميـة عــن نظرياهتـا
فيمـا بـ ن البلـدان الـيت تتفـاوت هبـا مسـتويات التةميـة. وأ ـوا إىل بعـض التحـدِّيات اقإقليميـة يتعلق باألمراض غري السـارية و 

الواحـد، وهـو مـا اخلاصة ذات الصلة بـالطوارئ، وإىل أثـر تغـري  املةـار وحركـات نـزوح السـكان بـ ن البلـدان بـل داخـل البلـد 
يــدعو إىل إجــراء حتليــل للوعــع يف كــل بلــد. وقــالوا إن عْقــد مشــاورات عةــد وعــع اخلطــط مــن شــأنه أن يــؤدِّي إىل ملكيــة 

املرتبطــة  االســرتاتينيات وخطــط العمــل احلاليــةأن البلــدان ملقــدجرات هــذم اخلطــط وإىل التزامهــا السياســي. وأقــرجوا كــذلك بــ
ئمـة ويــب التةسـيق واملواءمــة فيمــا بيةهـا وبــ ن غايـات أهــداف التةميـة املســتدامة. وأكــد س تــزل مال بغايـات اهلــدف الثالـث

 حتديث التشريعات.الدعم يف جمال املةظمة تقدمي إىل أيضاً احلاجة املمثلون 

املةظمــات غــري احلكوميــة الــيت  إحــدسبوصــفه  أدىل االحتــاد العــاملي لرابطــات طــالب الطــب ببيــان حــول هــذا املوعــوعو 
 . بصفة مراقب حضَرت

 ومةهـا اجتماعـات مــعأهـداف التةميـة املسـتدامة، حـول اجتماعـات قـد عقـدت املةظمـة  املـدير اقإقليمـي إىل أن وأشـار
أن عــدد  ، مضــيفاً هةــاك حاجــة يف الوقــت الــراهن إىل الرتكيــز علــى التةفيــذإال أنــه قطــاع الصــحة، خبــالف قطاعــات أخــرس 

للبلـدان، لكـن اهلـدف اجلديـد اخلـاص بالصـحة بالةسـبة من غايات قد يبدو هائالً أهداف التةمية املستدامة وما يرتبط هبا 
مثــل التغطيــة الصــحية الشــاملة  إقليميــة س تشــملها األهــداف اقإمنائيــة لأللفيــة يتميَّــز بأنــه أكثــر تركيــزاً، ويتضــمَّن أولويــات

برياً سوف يدعم مـا تقـوم بـه البلـدان واملةظمـة مـن واألمراض غري السارية واقإصابات، وهو ما عدَّم املدير اقإقليمي إاازاً ك
هـــذم اجملـــاالت. وأعـــاف أنـــه علـــى الـــرغم مـــن  لكثـــريطريـــق  وخـــرائطواعـــحة  رؤسأعمـــال يف هـــذم اجملـــاالت، مـــع وْعـــع 

 ن القائمة، فـنن االااهـات احلاليـة تـدعم املواءمـة بـ اقإقليمية اختالف اأُلطُر الزمةية ب ن أهداف التةمية املستدامة واخلطط
 ِعــعت ألهــداف التةميـة املســتدامة واملؤشجــراتهـذم اأُلطــر. بـَْيــَد أن هةـاك حاجــة إىل عــمان االتسـاق بــ ن املؤشــرات الـيت وُ 

وأثــّن املــدير اقإقليمــي علــى فــول أهــداف التةميــة املســتدامة ، وهــو مــا ســيحُد  خــالل الشــهور القليلــة املقبلــة. اقإقليميــة
والصــحة البيئيــة،  ــا يف ذلــك أثــر التغــري اقإصــابات مثــل ، إحــراز تقــدم  فيهــاإلقلــيم يةبغــي للــبعض  مــن تلــك اجملــاالت الــيت 

 وامليام واقإصحاح. املةاخي على الصحة

ومن جانبها، أكَّدت مديرة حفد الصحة وتعزيزها على احلاجـة إىل تكييـ  اخلطـط واأُلطـر اقإقليميـة علـى املسـتويات 
إىل احتـــاذ إجـــراءات علـــى يف الوقـــت احلـــايل البلـــدان، كمـــا نوََّهـــت باحلاجـــة  الوطةيـــة،  ـــا يتةاســـب واألولويـــات الـــيت تضـــعها

 املستوس الُقطري من أجل تبخِّ ْوج متعدد القطاعات للشراكة.
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 التقنية األمور 5.

 الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاتنفيذ اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألم  المتحدة بشأن  1.5
 6-/ق26القرار ش م/ل إ  ،3وثيقة إعالمية /26( من جدول األعمال( ش م/ل إ د) 6)البةد 

ـــ ـــاملقرج الرئيســـي رَ َع لمةظمـــة، أداة َرْصـــد التقـــد م ا ـــَرز يف جمـــال األمـــراض غـــري لض مـــدير إدارة األمـــراض غـــري الســـارية ب
ع هـذم األداة مـَدس تةفيـذ البلـدان تتبَّ ت. و بقالسا، واليت أُطِلَقت األسبوع 6251السارية اخلاصة  ةظمة الصحة العاملية لعام 

املعاجلــة العشــرة  ؤشــرات اللتزاماهتــا اــام تطــوير اســتنابات وطةيــة للعــبء العــاملي لألمــراض غــري الســارية. وتســتع ن األداة 
س للنمعيـة العامـة االجتمـاع الرفيـع املسـتو  يف الفرتة ما قبل انعقادتقد م  تستخدم يف تتب ع ما حترزم الدول األعضاء من اليت

. وأعاف أن الدول األعضاء يف اقإقلـيم أحـَرَزت بعـض التقـد م، بـَْيـد 6251لألمم املتحدة حول األمراض غري السارية عام 
أوا س تزل حباجة لبـذل مزيـد مـن اجلهـد يف هـذا اقإطـار، مشـرياً إىل أن هةـاك حاجـة إىل توسـيع نطـاق اقإجـراءات اخلاصـة 

يف اقإقلـيم،  ـا يف ذلـك خأفضـل الصـفقاتخ وخالصـفقات اجليِّـدةخ. وأحـد اقإاـازات املهمَّـة يف هـذا باألمراض غري السارية 
غايــات تتــواَءم مــع وربطهــا ب، الــيت اعُتِمــدت مــؤخراً  الشــأن هــو تضــم ن األمــراض غــري الســارية يف أهــداف التةميــة املســتدامة

ظــة الفارقــة، غــري أن هةــاك حاجــة لبــذل جهــود متضــافرة مةظمــة الصــحة العامليــة. ووصــ  ذلــك باللحاهــا بةتتالــيت الغايــات 
 من أجل الوفاء بالغايات اليت مت االتفاق عليها.

، موعــــوع تةفيــــذ اقإعــــالن باملكتــــب اقإقليمــــي وعــــَرض مــــدير إدارة األمــــراض غــــري الســــارية والصــــحة الةفســــية باقإنابــــة
تها، مشرياً إىل أنـه بـرغم التقـد م ا ـَرز يف اقإقلـيم، الوقاية من األمراض غري السارية ومكافح بشأنالسياسي لألمم املتحدة 

س تزل هةاك حاجة لبذل املزيد من اجلهد يف جماالت احلوَكَمة والرتص د والرعاية الصحية والوقاية من عوامل اخلطـر املرتبطـة 
مكافحــة و لةشــاط البــدا، بــاألمراض غــري الســارية. ونــوَّم إىل عــرورة بــذل املزيــد مــن اجلهــد، وخصوصــاً يف جمــاالت تعزيــز ا

محاض الدهةية غري املَشـبـََّعة املتعـدِّدة يف األ واستعمالاملةَتَنة صةاعياً، الدهون املهدرجة القضاء على التبغ، وخفض امللح و 
 وســلط الضــوء علــى، وتةفيــذ املدونــة الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــ  األم. األمحــاض الدهةيــة املشــبـََّعةبــدالً مــن  الغــذاء
مةـع تسـويق األغذيـة واملشـروبات غـري توطيد الروابط مع اجملتمع املدا مـن أجـل دف هبأطلقت املةظمة مؤخجراً بادرة اليت امل

 الصحية إىل األطفال. 

وعَرَعــت الــدكتورة جوديــث ماكــاي، كبــرية مستشــاري السياســات  ةظمــة الصــحة العامليــة، موعــوع مكافحــة التبــغ يف 
 وأربـاب العمـلالتبـغ مستهلكي عدَّل انتشار التبغ يف اقإقليم، وخصوصاً ب ن الشباب،  ا يكبِّد متزايد إىل ، مشريًة اقإقليم

ـــق تتـــدخَّلمتورطـــة يف دوائر صـــةاعة التبـــغ فـــواحلكومـــات تكـــالي  صـــحية واقتصـــادية باهظـــة. ومـــع ذلـــك،  يف جهـــود  ُمةسَّ
أن للتبـغ فائـدة اقتصـادية. وأعـافت أن املةظمـة بـم فـات الـيت تـزعُ امكافحة التبغ، ومن ثَـمَّ فننـه مـن املهـم دحـض مجيـع اخلر 

لــديها بيِّةــات وبــراه ن حــول التــدابري الةاجحــة يف مكافحــة التبــغ،  ــا يف ذلــك فــرض الضــرائب علــى مةتنــات التبــغ، وهــو 
 أحـد اجملـاالت الـيت يةبغـي علـى البلــدان حتسـيةها. واختتمـت عرعـها بالتأكيـد علــى أن الضـرورة تسـتدعي مـن البلـدان تبــخِّ 

علــى أعلــى املســتويات إن هــي أرادت بلــو  الغايــات املتـََّفــق الراميــة إىل احلــد مــن انتشــار التبــغ وتةفيــذ السياســات الِســت 
 عليها.

ج متعـدد القطاعـات للتصـدِّي لألمـراض غـري السـارية، يشـَمل سـائر الـوزارات وتوافَقت آراء املمثل ن على احلاجة إىل وْ 
ا لـــي. وطلـــب  واحلكـــمالتعلـــيم والتنـــارة والصـــةاعة واملاليـــة والغـــذاء وزارات ا يف ذلـــك واهليئـــات خبـــالف وزارة الصـــحة،  ـــ
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من جانـب املةظمـة لبةـاء القـدرات يف جمـاالت َجـَرت العـادة علـى تصـةيفها خـارل قطـاع املقدَّم الدعم التقخ  زيادةاملمثلون 
علــى املســتوس الــوطخ واقإقليمــي  املاليــةرات يةبغــي للمةظمــة إشــراك وزاعليــه، الضــرائب علــى التبــغ. و  فــرض الصــحة، مثــل

ــة االقتصــادية علــى زيــادة الضــرائب علــى التبــغ. وهةــاك حاجــة إىل إيضــاح الوعــع فيمــا يتعلــق بقــدرة  والعــاملي قإقامــة احُلنَّ
مع اتفاقيـات التنـارة ذلك بأن يتعاَرض  همعن راوفأعرب املمثلون البلدان على فرض الضرائب على مةتنات التبغ، إذ 

الدوليــة. وطلــب املمثلــون أن تقــدِّم املةظمــة الــدعم يف جمــال بةــاء القــدرات والتةســيق بــ ن الــدول األعضــاء يف اقإقلــيم، وأن 
تسهِّل تباُدل التنارب والدروس املستفادة. وطلب بعض املمثل ن إجراء مزيد من املةاقشـات حـول متطلبـات َرْصـد التقـد م 

ملقـــدَّم مـــن املةظمـــة يف هـــذا املضـــمار. وكشـــفت املةاقشـــات عـــن رـــاوف حـــول تـــوافُر الـــدعم ازيـــادة ا ـــَرز لـــدس بلـــداوم، و 
الـــدعم يف الـــدول هـــذا دان، أخـــذاً بعـــ ن االعتبـــار احلاجـــة املتةاميـــة إىل لـــللـــدعم املقـــدَّم مـــن املةظمـــة إىل الب الـــالزم التمويـــل
 األعضاء.

ــــون إىل بعــــض القضــــايا اخلاصــــة يف مكافحــــة األمــــراض غــــري ال ــــق بــــالالجئ ن وأشــــار املمثل ــــيت تتعل ــــيم ال ســــارية يف اقإقل
الةـازح ن داخليـاً،  ـا يف ذلـك  هـذم األمـراض يف ريمـات الالجئـ ن واألشخاص الةازح ن داخلياً. وأشاروا إىل أن مكافحـة
ـــر عـــن ارتفـــاع عـــغط الـــدم والســـكجري،  ياً ذا طبيعـــة خاصـــة. ورأس املشـــاركون عـــرورة مراعـــاة هـــذم حتـــدِّ  متثِّـــلالكشـــ  املبكِّ

عوامــل عةــد َرْصــد التقــد م ا ــَرز فيمــا يتعلــق باملؤشــرات. وســلط العديــد مــن املمثلــ ن الضــوء علــى احلاجــة إىل إدرال أنــواع ال
، وكـــذلك احلاجـــة إىل التصـــدِّي (tombac)والتومبـــاك  (naswar)مثـــل الةســـوار  التبـــغ خبـــالف الســـنائر يف مكافحـــة التبـــغ
طريـة أكثـر تفصـيالً مـن بعـض البلـدان. وأوَعـح بعـض املمثلـ ن احلاجـة إىل بيانـات قُ لتزايُد أعداد السـنائر املعـدَّة يـدوياً يف 

ــد  مصــادر موثوقــة مثــل مةظمــة الصــحة العامليــة، وكــذلك احلاجــة إىل إجــراء البحــو  املتعلقــة بــاألمراض غــري الســارية. وأكَّ
وطخ وإىل دمـــج مكافحـــة هـــذم بـــرامج مكافحـــة األمـــراض غـــري الســـارية علـــى املســـتوس الـــ وعـــع املمثلـــون علـــى احلاجـــة إىل

األمـــراض يف الرعايـــة الصـــحية األوليـــة. كمـــا بـــَدت احلاجـــة إىل دمـــج مكافحـــة األمـــراض غـــري الســـارية يف املةـــاهج التعليميـــة 
 اخلاصة باملوارد البشرية يف جمال الصحة.

مج األمــم املتحــدة اقإمنــائي، برنــاو (: حكومــة تركيــا، التــايل الرتتيــببوقــد أدَلــت اجملموعــة التاليــة مــن املــراقب ن ببيانــات )
 االحتاد العاملي لرابطات طالب الطب والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ج ونــوَّم مــدير إدارة الوقايــة مــن األمــراض غــري الســارية، بــاملقرج الرئيســي ملةظمــة الصــحة العامليــة، إىل أنــه بــدون اتجبــاع نـَْهــ
تقد م يف كثري من اجملاالت،  ا يف ذلـك فـرض الضـرائب علـى شامل جلميع مستويات احلكومة، يصبح من الصعب إحراز 

التبـغ واحلـد مـن اسـتهالك امللـح. وأوعـح أن اتفاقيـات مةظمـة التنـارة العامليـة تغطـي رسـوم االسـترياد وأن البلـدان تسـتطيع 
ــز رجيــة ُ كــن أن فَــرض عــريبة إنتــال علــى التبــغ بــدون املســاس بتلــك االتفاقــات. وأشــار إىل أن املعونــات اقإمنائيــة اخلا حتفِّ

، رغـــم أن التمويـــل الـــوطخ مهـــم متويـــل مكافحـــة األمـــراض غـــري الســـارية، وال ســـيَّما أوـــا مدرجـــة اأن ِعـــمن خطـــة التةميـــة
 .لضمان االستدامة

بالـدور اهلـام للتةسـيق املتعـدِّد القطاعـات  باملكتـب اقإقليمـي وأقرَّ مدير األمـراض غـري السـارية والصـحة الةفسـية باقإنابـة
ومشــاركة اجملتمــع املــدا واملرَعــى وأســرهم يف جهــود مكافحــة األمــراض غــري الســارية. وهةــاك حاجــة إىل بةــاء القــدرات يف 

علـى أسـاس األركـان الثالثـة لإلطـار د حاجة إىل آليات الرتص ـ أن هةاكاملةظمة ويف البلدان وأيضاً إىل تبادل اخلربات. كما 
  عــن م باحلاجــة إىل زيــادة إمكانيــة احلصــول علــى خــدمات الكشــ. ونــوَّ الســاريةالعــاملي لرصــد الوقايــة مــن األمــراض غــري 

 السرطان وعالجه يف اقإقليم.
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وأوعـــَحت الـــدكتورة جوديـــث ماكـــاي أن اتفاقيـــة مةظمـــة الصـــحة العامليـــة اقإطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ تغطـــي مجيـــع 
نـاً شـامالً جلميـع مسـتويات احلكومـة. وقالـت، وْ مةتنات التبغ وسـوف تشـَمل السـنائر اقإلكرتونيـة يف املسـتقبل، وتتبـع 

ن االسـتنابة إ وقالـتبرغم ذلك، إن وزارات التنارة واملالية على الصعيد العاملي ال تعتـرب الصـحة مـن عـمن مسـؤولياهتا. 
م اقتفــاء أثــر آليــات نُظُــو  حتســ ن فاعليــة اقإنفــاذاالنضــمام لالتفاقيــة اقإطاريــة و إمنــا تتمثــل يف لإلاــار غــري املشــروع يف التبــغ 
 املةتنات وحتديد مةشأها.

وأوعـــح املـــدير اقإقليمـــي أن املةظمـــة قـــد زادت قـــدراهتا، ومـــن بيةهـــا املـــوارد املاليـــة والبشـــرية، وكـــذلك قـــدراهتا يف جمـــال 
 واقإقليمـي بـُْغيَـة تلبيـة احتياجـات البلـدان. وسـوف ُتطلـق مبـادرة خمـا الُقطـري سمكافحة األمراض غري السارية على املستو 

الذي نريدم اأنخ لتقدمي الدعم التقخ الةوعي ملكافحـة التبـغ. وقـال إن مةظمـة الصـحة العامليـة سـوف تـدَعم بلـدان جملـس 
التعـاون اخللينــي فيمــا يتعلــق بفــرض الضـرائب علــى التبــغ لتحقيــق طفــرة يف هـذا املضــمار، مشــرياً إىل أمهيــة التصــدِّي للتبــغ 

ــد علــى احلاجــة قإدرال مكافحــة األمــراض غــري الســارية يف مةــاهج تعلــيم الطــب املَعــدج يــدوياً وتســويق مةتنــات التبــغ.  وأكَّ
وغــريم مــن املهــن الصــحية، وإدمــال األمــراض غــري الســارية يف الرعايــة الصــحية األوليــة والتصــدِّي للثغــرة اهلائلــة يف الوصــول 

ةظمات اجملتمع املـدا والعمـل مـع التعاون مع م عالقات خلدمات تشخي  السرطان وعالجه. كما أكَّد على احلاجة إىل
مةظمــة  بــدَأتوقــد  وكــاالت األمــم املتحــدة واملةظمــات الدوليــة مــن أجــل وعــع األمــراض غــري الســارية يف خطــة التةميــة.

 تعزيز تلك العالقات. يف الصحة العاملية

 2016ف المطلوب في (: تحقيق الهدَ 2005تقيي  وَرْصد تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ) 2.5
 3-/ق26 القرار ش م/ل إ ،26، القرار ش م/ل إ 26/1( من جدول األعمال( ش م/ل إ ل) 4لبةد )ا

(: 6221عَرض مدير إدارة الربامج باملكتب اقإقليمـي الورقـة التقةيـة حـول تقيـيم وَرْصـد تةفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة )
بلــدان اقإقلـيم تقـد ماً يف تةفيـذ الُقـُدرات األساســية  . وذَكـر أنــه يف الوقـت الـذي حُتـرِز فيـه6252حتقيـق اهلـدف املطلـوب يف 

ض لتقيـيم تأه ـب البلـدان ملـرَ  6254 وجب اللـوائح الصـحية الدوليـة، فقـد أثـاَرت البعثـات الـيت أوفـَدهتا املةظمـة بةهايـة عـام 
َفت هــذم البعثــات عــن اقإيبــوال رــاوف حــول إمكانيــة التعويــل علــى التقييمــات الذاتيــة الــيت أجَرهتــا الــدول األعضــاء. وكَشــ

ــب، حــي يف الــدول األطــراف الــيت ســَبق وأعلَةــت عــن وفائهــا باملواعيــد الةهائيــة الـــُمحدَّدة  أوُجــه قصــور يف مســتويات التأه 
 الورقـــة اقرتَحـــت. وملعاجلـــة هـــذم املخـــاوف، (6221) لتةفيـــذ الُقـــُدرات األساســـية املطلوبـــة  وَجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة

مسـتقل،  كيـانهـذا الـةَـْهج إنشـاء   وسـوف يرتتـب علـىلتقييم وَرْصد تطوير الُقُدرات الالزمة واحلفاظ عليها.  اً جديد اً نـَْهن
تهـا اقإشـراف علـى تةفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة علـى اللنةة اقإقليمية املعةيـة بتقيـيم اللـوائح الصـحية الدوليـة، ومهمج  ووه

عمـل إقليميـة معةيـة بـاللوائح الصـحية الدوليـة، قوامهـا مـن اخلـرباء،  ـا الصعيد اقإقليمي، وسوف يساعد هـذم اللنةـة فرقـة 
 يضَمن تةسيق التةفيذ َوفقاً للتوصيات اليت تُِقر ها جلةة تقييم اللوائح الصحية الدولية.

لوبة  وَجـب اللـوائح وقد أقرَّ  ثلو البلدان أن التقييمات الُقطرية لَرْصد التقد م الـُمحَرز يف تةفيذ الُقُدرات األساسية املط
ـــــب البلـــــدان لالســـــتنابة لألخطـــــار الصـــــحية   (6221) الصـــــحية الدوليـــــة كانـــــت  ثابـــــة أداة جوهريـــــة لضـــــمان حتســـــ ن تأه 

الـُمسَتندَّة. وطلب املمثلون من املةظمـة مواصـلة تقـدمي الـدعم التقـخ، وأكَّـدوا احلاجـة إىل مزيـد مـن املـوارد املاليـة، وحاجـة 
تشريعات مُتكِّةها من حتقيق املتطلبات الالزمـة لتةفيـذ الُقـُدرات األساسـية املشـار إليهـا، خاصـة فيمـا  بعض البلدان إىل َسنِّ 

يتعلـــق بةقـــاط الـــدخول. وأعَربَـــت البلـــدان عـــن دعمهـــا قإنشـــاء اللنةـــة اقإقليميـــة املعةيـــة بتقيـــيم بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة، 
 ية الدولية.وتشكيل فرقة العمل اقإقليمية املعةية باللوائح الصح
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بعثـات التقيـيم  الةتـائج الـيت خلَصـت إليهـا انتهـت مـن إعـدادوأوَعح مدير إدارة الـربامج باملكتـب اقإقليمـي أن املةظمـة 

 .اقإقليم كل بلدان  توزيعها علىمن أجل املشرتكة 

ةهـا مـن حتسـ ن مـا  إن املةظمة تدرس الُسُبل الـيت والبيئة ومن جانِبه قال املدير العام املساعد لشؤون األمن الصحي مُتكِّ
مــه مــن دعــم  إىل البلــدان يف إجــراء التقييمــات والتعــاون  إطــار مبــادرات ثةائيــة ومتعــدِّدة األطــراف. وذَكــر أن املةظمــة  يفتُقدِّ

تعُك  على تطوير بوابة للمعلومات جلمع البيانات واملعلومات من أجـل تيسـري هـذا التعـاون، وهـو مـا يعكـس حتـو الً كبـرياً 
قة إجراء التقييمات مستقباًل. وسوف يُعَقد خالل أسـبوع ن اجتمـاع يف ليـون، بفرنسـا ملةاقشـة ُسـُبل حتسـ ن عمليـة يف طري

 التقييم باستخدام بروتوكول تقييم اللوائح الصحية الدولية.

ةظمــة وأعــَرب املــدير اقإقليمــي عــن قلقــه حيــال حنــم االختالفــات الــيت كشــَفت عةهــا نتــائج البعثــات الــيت أوفــَدهتا امل
التقييمـات لتقييم مرض اقإيبـوال، وتعلَّقـت بُقـُدرات البلـدان علـى التأه ـب واالسـتنابة، مقارنـًة بالةتـائج الـيت خلصـت إليهـا 

ـــدوَ البلـــدان اهتـــأجرَ  الـــيت ـــيم وعـــع ســـالمة الغـــذاء يف ال ل األعضـــاء وإعـــداد . وقـــال إن بعثـــات أخـــرس أوفـــَدهتا املةظمـــة لتقي
األخــرس عــن فنــوات مشــاهبة. وســلَّط الضــوء علــى احلاجــة إىل إجــراء تقييمــات أكثــر مرَتســمات وطةيــه هبــا، كشــفت هــي 

 وَجب اللـوائح الصـحية الدوليـة  املطلوبةتةفيذ الُقُدرات األساسية التأهب و موعوعية لرسم صورة واعحة ودقيقة ملستوس 
لـــدول األعضـــاء  قرتحـــات . وأشـــار إىل أن املةظمـــة ســـوف تشـــرع يف العمـــل علـــى وجـــه الســـرعة، وســـوف تـــوايف ا(6221)

 سيَّما املوارد البشرية. للةظر فيها، وهو ما سيتطلب موارد إعافية، ال

 التأهُّب للطوارئ واالستجابة لها 3.5
 5-ق/26 القرار ش م/ل إ، 6وثيقة إعالمية  /26 ( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إل) 6البةد 

التقــد م الـــُمحَرز فيمــا يتعلــق بالتأه ــب للطــوارئ واالســتنابة هلــا. وذَكــر  باملكتــب اقإقليمــي اســتعَرض مــدير إدارة الــربامج
أن اقإقلــيم يواِجــه يف الوقــت الــراهن أزمــات إنســانية علــى نطــاق غــري مســبوق، وأن حــاالت الطــوارئ تُــؤثِّر علــى أكثــر مــن 

 2 أن اقإقلـــيم يستضـــي  مليـــون شـــخ  إىل املســـاعدات اقإنســـانية. وأشـــار إىل 22نصـــ  البلـــدان يف اقإقلـــيم، إذ ُيتـــال 
مليـــون نـــازح داخلـــي. وأعـــاف أن ثالثـــة بلـــدان يف اقإقلـــيم، هـــي اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية  65ماليـــ ن الجـــَّ ُمســـنَّل و

والعراق واليمن، تواِجه أزمات من املستوس الثالث حسب تصةي  األمم املتحدة  وهو أعلى مستوس للطوارئ مـن حيـث 
ياً يعـــوق االســـتنابة الصـــحية. وقـــال إن املةظمـــة تعكـــ  اأن علـــى نطاقهـــا. واســـتطَرد قـــائالً إن ق لـــة التمويـــل تفـــرض حتـــدِّ

مراجعــة أســاليب عملهــا يف أوقــات الطــوارئ  ــا يضــَمن تعزيــز قُــُدراهتا التةظيميــة ومرونتهــا لتقــدمي االســتنابة يف بيئــة ســريعة 
، ســعياً مةهــا إىل حتســ ن اســتعدادها لتلبيــة االحتياجــات الصــحية . وَلَفــت االنتبــام إىل أن املكتــب اقإقليمــي، الســائدة التغــري 

، أنشــأ صــةدوق التضــاُمن اقإقليمــي حلــاالت الطــوارئ، كمــا شــكَّل فريقــاً استشــارياً، 5-/ق25عِقــب تبــخِّ القــرار ش م/ل إ 
ــع قائمــة اخلــرباء الـــُمدرَّب ن، وأنشــأ مركــزاً ُرصَّصــاً للعمليــات اقإنســانية والشــؤون اللوجســتية،  ــ ا يــدعم تقــدمي اســتنابة ووسَّ

ونــائ  اقإقليميــة القيــام املكتــب اقإقليمــي مــؤخراً بنعــادة هيكلــة بونــوجم  لألحــدا  الطارئــة يف اقإقلــيم يف الوقــت املةاســب.
وبتعزيـــز قدراتـــه علـــى التصـــدي للحنـــم املتزايـــد للطـــوارئ واألزمـــة اقإنســـانية يف  ،املعةيـــة بالتأهـــب للطـــوارئ واالســـتنابة هلـــا

 اقإقليم. 

ه املمثلون االنتبام إىل التحدجيات اليت تفرعها الكوار  الطبيعية يف اقإقليم وتتطلـب مشـاركة مجيـع القطاعـات،  ـا ووجَّ 
ج يقــوم علــى التصــدِّي جلميــع األخطــار يف التعامــل مــع التأهــب فيهــا قــوات األمــن. وســلطوا الضــوء علــى أمهيــة اعتمــاد وْــ

رتربات الصحة العمومية. وأشاروا إىل تغـري املةـار  اتالتدريب لتحس ن قدر واالستنابة للطوارئ. وقالوا إن ية حاجة إىل 
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الت العاليـة بالفعـل لإلصـابة باملالريـا، الذي من املتوقَّع أن يةطوي على هطـول أمطـار غزيـرة يف شـرق أفريقيـا، وزيـادة املعـدج 
الةاس إىل اللنوء إىل استخدام مصـادر ميـام واقإسهال املائي احلاد والكولريا، واحلصبة وغريها من األمراض، حيث ُيضَطرج 

 غري مأمونة وغري نظيفة.

 دائمـــاً  اســـتخالص الـــدروسأكـــدوا علـــى وجـــوب  هملكـــة ،باســـتنابة مةظمـــة الصـــحة العامليـــة للطـــوارئ وأشــاد املمثلـــون
جلهــود مــن لتحســ ن االســتنابة يف حــاالت الطــوارئ. فــاقإقليم يواجــه الكثــري مــن التهديــدات غــري الوبائيــة، ويــب تةســيق ا

 االستنابة. وأشار املمثلون إىل عرورة إيالء مزيد من االهتمام جلهود التأه ب.التأهب و أجل حتس ن 

: املةظمـــة الدوليــة للهنـــرة، واألمانـــة العامـــة للمةظمــة العربيـــة للهـــالل األمحـــر اجلهـــات اأتيـــة وألقيَــت بيانـــات نيابـــًة عــن
 عى.والصليب األمحر، والتحال  الدويل ملةظمات املر 

ــَزت يف الســةة املاعــية علـــى االســتنابة، وإن جهــوداً كبــرية بـُــذلت يف  وقــال مــدير إدارة الــربامج إن اللنةــة اقإقليميـــة ركَّ
 التأه ب فيما يتعلق بتةفيذ القدرات األساسية املطلوبة  وَجب اللوائح الصحية الدولية.

ـــَدت املستشـــارة اقإقليميـــة لالســـتنابة يف حـــاالت الطـــوارئ وا لعمليـــات ملمثلـــي الـــدول األعضـــاء جمـــدداً أن مةظمـــة وأكَّ
الصـــحة العامليـــة ال تةُشـــر ســـوس الفـــرق املتعـــددة الثقافـــات والتخصصـــات. وقالـــت إن الـــُةهج املتعـــددة القطاعـــات عـــرورية 
للغايـــة يف التعامـــل مـــع القضـــايا الصـــحية وإن مةظمـــة الصـــحة العامليـــة ســـتعزز تعاووـــا مـــع مجيـــع القطاعـــات،  ـــا يف ذلـــك 

وأكــدت أيضــاً علــى احلاجــة إىل تعزيــز ُســُبل التعــاون مــع مجعيــات الصــليب األمحــر  عــات األغذيــة وامليــام واقإصــحاح.طاق
 واهلالل األمحر.

ــة اسُتخلصــت خــالل االثــخ عشــر شــهراً املــدير العــام املوقــال   ســاعد لشــؤون شــلل األطفــال والطــوارئ إن دروســاً مهمج
ـــ ـــدروس علـــى أمهي ـــزت تلـــك ال ـــب املاعـــية  وقـــد ركَّ ـــة للتأه  ـــة ا وري ـــد علـــى األمهي ة عمليـــة اقإصـــالح وإعـــادة اهليكلـــة. وأكَّ

ج يقــــوم علـــى التصــــدِّي جلميــــع ، وقـــال إن مــــن الضـــروري للغايــــة اعتمــــاد وْـــعـــمن أعمــــال املةظمــــة واالســـتنابة للطــــوارئ
ــب يــب أن يُــدرَل يف تعزيــز الةظــام الصــحي مــن أجــل احلفــاظ علــى اســتمرارية املكاِســب  املخــاطر. ومَضــى قــائالً إن التأه 

مثل خفـض وفيـات األطفـال واألمهـات، وإن عمليـات التخطـيط يـب أن تعالِــج األزمـات املمتـدَّة. ومـن الضـروري للغايـة 
أيضـاً أن تتةــاول إدارة الكــوار  هتديـدات األمــراض املعديــة بالكامــل. وأثـّن علــى الرؤيــة املتميـزة للغايــة للمــدير اقإقليمــي يف 

ادة اهليكلــة وإشــراك الــدول األعضــاء فيهــا، وقــال إن التغــريات تتماَشــى مــع خطــة اقإصــالح املتعلقــة عمليــة اقإصــالح وإعــ
 بالطوارئ األوسع نطاقاً اليت تةفذها املةظمة.

وشــــدَّد املــــدير اقإقليمــــي علــــى أمهيــــة دمــــج العمــــل يف األولويــــات االســــرتاتينية األربــــع األخــــرس يف جهــــود االســــتنابة 
أمهيـــة تـــوفري تـــدخ الت مةِقـــذة للحيـــاة ملكافحـــة األمـــراض غـــري الســـارية، مثـــل الســـكَّري علـــى  ، مؤكـــداً والتأهـــب للطـــوارئ

والســرطان، يف حــاالت األزمــات، وقــال إن مةظمــة الصــحة العامليــة تونــ  أشخاصــاً يتمتعــون بــاخلربة يف حــاالت الطــوارئ 
على تلبيـة االحتياجـات املفاجئـة الـذي مـن  اتللعمل يف جمال األمراض غري السارية. وأشار إىل التدريب على تعزيز القدر 

الـُمقرجر أن يُعَقد يف كانون األول/ديسمرب يف تونس، وأكَّد أن تعزيز القدرات يف التأه ب واالستنابة للطوارئ يعتمـد علـى 
 تعزيز التعاون مع املةظمات األخرس.
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 ملاستعراض التعلي  الطبي في اإلقلي : التحّديات واألولويات وإطار الع 4.5
 4-/ق26، القرار ش م/ل إ 26/3 ( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إأ) 4البةد 
ـــةُ عـــرَ  الورقـــة التقةيـــة اخلاصـــة باســـتعراض التعلـــيم الطـــيب يف اقإقلـــيم:  باملكتـــب اقإقليمـــي م الصـــحيةظُ ض مـــدير تطـــوير ال

يات واألولويات وإطار العمل. ونوَّم إىل أن تقويـة الـُةظُم الصـحية لتحقيـ ق التغطيـة الصـحية الشـاملة هـي واحـدة مـن التحدِّ
كــان التعلــيم   مَّ ـاألولويــات االســرتاتينية اقإقليميــة اخلمــس، وأن تةميــة املــوارد البشــرية هــي ِعمــاد أي نظــام صــحي. ومــن ثَــ

استعراعــاً  6253رم يف أي نظــام صــحي عامــل. وقــد بــدأت املةظمــة يف عــام الطــيب عــايل اجلــودة أمــراً عــرورياً البــد مــن تــوافُ 
ت الدراسـة املعةيـة يات واألولويات وقإعداد إطار عمل قإصالح التعليم الطيب يف اقإقلـيم. وقـد سـاعدَ للوقوف على التحدج 

بــالتعليم الطــيب يف إقلـــيم شــرق املتوســـط علــى توصــي  الوعـــع الــراهن يف كليـــات الطــب ومراجعــة املةـــاهج الطبيــة وحتديـــد 
زيــادة كبــرية يف عــدد  أن هةــاك ت الدراســة إىلواألولويــات القائمــة. وخلَصــيات ف علــى التحــدج جــات والةتــائج، والتعــر  املخرَ 

، كمــا ُســنِّلت زيــادة ســريعة يف 6253و  5992ة مــا بــ ن تهم لعــدد الســكان يف معظــم بلــدان اقإقلــيم يف املــدج ســبَ األطبــاء ونِ 
عـمان جـودة التعلـيم الطـيب. ل يف عدد كليات الطـب،  ـا يف ذلـك كليـات الطـب اخلاصـة، إال أن التحـدِّي الرئيسـي يتمثَـّ

إطار عمل إقليمي ُيدِّد األولويات االسرتاتينية ويب نِّ اقإجـراءات القصـرية املـدس والطويلـة املـدس للبلـدان  واقرتَحت الورقة
. واللنةـــة اقإقليميـــة مــدعوَّة إىل الةظـــر يف البيِّةـــات والرباهـــ ن املعر وللــدعم املقـــدَّ  وعـــة م مـــن املةظمـــة قإصــالح التعلـــيم الطـــيبج

 أمامها حول عملية اقإصالح، وإىل اعتماد إطار العمل اقإقليمي الرامي إىل تقوية التعليم الطيب اجلامعي يف اقإقليم.

ـــو  م الصـــحية وشـــؤون املـــونف ن، علـــى أمهيـــة دمـــج املســـؤولية ظُ ز الـــدكتور تشـــارلز بـــويل ن، االستشـــاري الـــدويل يف الـــةُ ركَّ
م بالضـرورة إىل رتجَ كبـري علـى الصـحة. وأوعـح أن التميـز يف التعلـيم الطـيب ال يُـاالجتماعية يف التعليم لضمان إحدا  أثر  

فمن الضروري للغايـة دراسـة رسـالة كليـات الطـب ودمـج املسـؤولية االجتماعيـة يف معـايري  مَّ ـإيابية، ومن ثَ  حصائل صحية
االجتماعيـة يف التعلـيم الطـيب،  ـا يف  للمسـؤولية خـذها وزراء الصـحة دعمـاً االعتماد. وحدد إجـراءات رئيسـية يةبغـي أن يتج 

ذلــك تعزيــز املســؤولية االجتماعيــة مــع الــزمالء، ودعــم االعتمــاد مــع الرتكيــز علــى املســؤولية االجتماعيــة، ومكافــأة كليــات 
. وقــال إن مــن عــمن اقإجــراءات الرئيســية الــيت يةبغــي أن يتخــذها عمــداء كليــات الطــب إنشــاء الطــب املســؤولة اجتماعيــاً 

ق مةهـا رُ شارية وبةـاء القـدرات يف جمـال املسـؤولية االجتماعيـة وعـمان حصـول الطـالب علـى اخلـربات العمليـة بطُـهيئة است
 لإلدارة املشرتكة للصحة. التعاقد مع املستشفيات املوجودة يف دائرة الكلية حتقيقاً 

ل مع القطاعـات األخـرس، واصُ ع  التيات الرئيسية اليت سلط  ثلو الدول األعضاء الضوء عليها عَ من التحدِّ ومن عِ 
ة األخـرس نقـ  املستشـفيات واملـوارد التعليميـة وعـدم  يات املهمجـما وزارات التعليم العايل. وذكروا أن من ب ن التحدج سيَّ  وال

كفايــة تــدريب هيئــات التــدريس. وســلط  ثلــو الــدول الضــوء علــى أمهيــة االعتمــاد، لكــةهم أشــاروا إىل أوــا عمليــة طويلــة 
ــز. وأشــاروا كــذلك إىل أن إطـار العمــل يةبغـي أن املتواِصـلاملةظمــة  ال إىل دعـموحتتــومكلفـة  علـى اقإنصــاف يف التعلــيم  يركِّ

الطـــيب، أي إمكانيـــة التحـــاق الطـــالب املرشـــح ن الـــذين يعيشـــون يف املةـــاطق اجلغرافيـــة املختلفـــة بالكليـــات، وُيســـر تكلفتـــه 
احلاجــة إىل مزيــد مـــن ب م العديــد مــةهم أيضــاً ل املـــةخفض. ونــوَّ للطــالب املرشــح ن الــذين يةتمــون إىل أقليــات وذوي الــدخ

 الرتكيز على املهةية.

د  ثلو الدول األعضاء على عدم إمكانية إحدا  نقلة كبرية يف التعليم الطيب دون إدخال تغيريات جوهريـة علـى وشدَّ 
إىل حتــــديث املةــــاهج يف مرحلــــة  ة حاجــــة أيضــــاً املةــــاهج كــــي تعكــــس الرتكيــــز علــــى االحتياجــــات احلاليــــة. وأعــــافوا أن يجــــ

. وأشــاروا  املهــن الصــحية املســاعدةعــن التمــريض وتعلــيم  الدراســات العليــا يف جمــال الطــب والتعلــيم الطــيب املســتمر فضــالً 
الــة. وطلــب  ثلــو الــدول الــدعم والتوجيــه مــن كــذلك إىل حاجــة التعلــيم الطــيب إىل اقإدارة الســليمة ومنــاذل األعمــال الفعَّ 



 
 
 

 ع-26/9 إم/ل  ش
 51 الصفحة
 

، وإصـالح واملعايري املتعلقة بكليات الطب، ووعع نظـم التعلـيم الطـيب املسـتمرج  املقاييسالعاملية يف جماالت  مةظمة الصحة
 املةاهج، واالحتفاظ بالعامل ن يف جمال الطب.

ت ببيانات )بالرتتيب التايل(: اجمللس العريب لالختصاصات الصحية، واالحتاد الدويل لرابطـا املراقب ن التال نوأدىل  ثلو 
ري، ومركــز تعريــب العلــوم الصــحية، واملةظمــة العامليــة ألطبــاء األســرة، وجملــس طــالب الطــب، واالحتــاد الــدويل لــداء الســكج 

 وزراء الصحة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية.

ـــ لـــك يف تةفيـــذ مراجعـــة متاثـــل مراجعـــة التعلـــيم الطـــيب اجلـــامعي، وذ د مـــدير تطـــوير الـــُةظُم الصـــحية أنـــه يـــري حاليـــاً وأكَّ
ــذ لتحقيــق املواءمــة مــع  ، فضــالً املهــن الصــحية املســاعدةالدراســات العليــا والتعلــيم املســتمر وتعلــيم  عــن األعمــال الــيت تُةفج

 األعمال اجلارية لتخريج أطباء متخصص ن يف طب األسرة. 

اء علـــى دمـــج اعتمـــاد ة توافـــق يف اأراء بشـــأن أمهيـــة االعتمــاد، وحـــثج الـــدول األعضـــوأشــار املـــدير اقإقليمـــي إىل أن يجـــ
املةـاهج احلاليـة مقارنـًة  يفالثغرات بـ. ونوجم 6257-6252التعليم الطيب يف برناجمها التعاوا مع مةظمة الصحة العاملية للفرتة 

ــ ،باألولويــات االســرتاتينية اقإقليميــة الــيت حــددها وزراء الصــحة جلميــع البلــدان د احلاجــة إىل دراســة إجــراء إصــالحات وأكَّ
حتياجات البلـدان. وأشـار إىل أن املةظمـة حتتـال إىل العمـل علـى تقـدمي توجيهـات الج لضمان تلبية التعليم الطيب يف املةاه

للدول األعضاء بشأن كيفية دمج جوانب االسرتاتينيات العاملية واقإقليمية املعةية يف املةاهج. وشدجد على عـدة أمـور هـي 
وحتديث املعايري القائمة بالتعاون مع اهليئات الدوليـة املعةيـة، ومراجعـة مدونـة واملعايري جلميع كليات الطب،  املقاييسأمهية 

مةظمــة الصــحة العامليــة لقواعــد املمارســة بشــأن تونيــ  العــامل ن الصــحي ن علــى املســتوس الــدويل، واملمارســات الصــحية 
د اجتماعـات ْقـأشـار إىل الـدور املهـم لعَ  الوطةية املتعلقة بالتعليم الصحي املهخ. وفيما يتعلق بالتواصل املتعدد القطاعات،

 ب ن وزارات الصحة ووزارات التعليم العايل.

 توسيع نطاق العمل في مجال رعاية الصحة النفسية: وضع إطاٍر للعمل 5.5
 5-/ق26، القرار ش م/ل إ  26/4 ( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إب) 4البةد 

الورقـــة التقةيـــة املتعلقـــة بتوســـيع  باملكتـــب اقإقليمـــي الصـــحة الةفســـية باقإنابـــةض مـــدير إدارة األمـــراض غـــري الســـارية و عـــرَ 
ل االعـــطرابات الةفســـية وا فـــاض نطـــاق الرعايـــة يف جمـــال الصـــحة الةفســـية: وعـــع إطـــار للعمـــل. وأشـــار إىل ارتفـــاع معـــدج 

إن املعــدالت املرتفعــة  أردف قــائالً ما يف البلــدان األقــل منــواً. و ، وال ســيَّ يالت العــالل علــى الصــعيدين العــاملي واقإقليمــمعــدج 
دة اليت يعاا مةهـا. وأمـا الفنـوة العالجيـة، فرتجـع يف املقـام نسبيا يف اقإقليم ترجع إىل حد بعيد إىل حاالت الطوارئ املعقج 

فضـالً عـن  األول إىل ُشحج املوارد البشرية واملالية، وأوُجه عدم املساواة وعدم الكفـاءة يف توزيـع اخلـدمات واالسـتفادة مةهـا،
إن مجعيــة الصــحة العامليــة السادســة والســت ن اعتمــدت خطــة عمــل  الوصــم املــرتبط باالعــطرابات الةفســية. وأعــاف قــائالً 

ن اخلطـة رؤيـة وخارطـة مةها إىل عالل هذم املشكلة. وتتضمَّ  سعياً  6262-6253شاملة خاصة بالصحة الةفسية يف الفرتة 
 ،، وتــة  علــى إجــراءات دــددة للــدول األعضــاء وللشــركاء الــدولي ن والــوطةي نطريــق بشــأن الصــحة الةفســية لبلــدان العــاس

ســـعياً إىل تفعيـــل تلـــك الرؤيـــة وخارطـــة  الورقـــة إن ي قـــائالً ق عليهـــا. ومَضـــَفـــوتقـــرتن  نموعـــة مـــن الغايـــات واملؤشـــرات املتـَّ 
وهــو إطــار ُيــدِّد تــدخ الت  وعــع إطــار عمــل إقليمــي لتوســيع نطــاق العمــل يف جمــال الصــحة الةفســية، اقتَـَرَحــتالطريــق، 

اســرتاتينية عاليــة التــأثري واملــردود وميســورة التكلفــة وذات جــدوس يف شــيج جمــاالت احلوَكَمــة، واخلــدمات الصــحية، وتعزيــز 
عن جمموعة مـن املؤشـرات الالزمـة لرصـد التقـد م ا ـَرز يف تةفيـذ تلـك  الصحة والوقاية، والرتص د، والرصد والبحو ، فضالً 
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الت. وقال إن اللنةة اقإقليمية مدعوة العتمـاد إطـار العمـل اقإقليمـي لتوسـيع نطـاق العمـل يف جمـال رعايـة الصـحة التدخ  
 الةفسية يف بلدان إقليم مةظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط.

اض غــري ح املــدير اقإقليمــي أن مةظمــة الصــحة العامليــة اعتمــدت علــى خــربات الربنــامج اقإقليمــي ملكافحــة األمــر وأوَعــ
الســارية يف تطــوير أعماهلــا املتعلقــة بالصــحة الةفســية، مــع الرتكيــز علــى األعمــال عاليــة التــأثري. وأكــد أن أفضــل الصــفقات 
املقرتحــة موجهــة إىل مجيــع البلــدان، بغــض الةظــر عــن وعــعها التةمــوي، وأوــا فعالــة وميســورة التكلفــة وتســتةد إىل البيجةــات. 

ة إىل استحدا  بـرامج وطةيـة تشـتمل علـى احلوكمـة واخلـدمات الصـحية وتعزيـز الصـحة إن البلدان يف حاج وأعاف قائالً 
 والوقاية والرتصد ومكونات الرصد. وبذلك يستطيع أي بلد حتقيق تقدم يف جمال الصحة الةفسية. 

ال وأعـــرب  ثلـــو الـــدول األعضـــاء عـــن تـــرحيبهم بنطـــار العمـــل اقإقليمـــي والـــدعم التقـــخ الـــذي ســـتقدمه املةظمـــة يف جمـــ
من البلـدان وعـعت الصـحة الةفسـية علـى قائمـة أولوياهتـا  أمـا تلـك البلـدان الـيت س تضـع  الصحة الةفسية. وقالوا إن كثرياً 

ت عــن رغبتهــا يف ذلــك. وهةــاك دعــم واســع الةطــاق لــدمج الصــحة الةفســية يف خططــا وطةيــة للصــحة الةفســية، فقــد أعربَــ
ــ ماً دان أن أحــرزت تقــد  الرعايــة الصــحية األوليــة، وســبق لكثــري مــن البلــ ة حاجــة إىل تــدريب املــونف ن يف هــذا املضــمار. ويج
رة علـى العقـل، الغاليـة التكلفـة يف  ل احلصول على األدويـة املـؤثِّ هلذا التحرك. و ثِّ  الصحي ن ووعع الدالئل اقإرشادية دعماً 

احلاجـة إىل دمـج الصـحة الةفسـية يف بـرامج  أمام كثري من البلدان، وأشـار بعـض  ثلـي الـدول إىل كثري من األحيان، حتدياً 
التــأم ن الصــحي. وســلط كثــري مــةهم الضــوء علــى احلاجــة إىل تةــاول مســألة الصــحة الةفســية يف حــاالت الطــوارئ،  ــا فيهــا 

. وأشــاروا كــذلك إىل عــرورة معاجلــة الوصــم بوصــفها إحــدس األولويــات ة إىل الالجئــ ن والةــازح ن داخليــاً َمــاخلــدمات املقدَّ 
الطـب  بـأن هـوا أيضـاً ح ن أن إشراك اجملتمـع املـدا واجملتمعـات ا ليـة يعتـرب أمـراً حامسـاً يف هـذا الصـدد. ونوَّ يسية، موعِّ الرئ

الةفســي لألطفــال هــو أحــد الفنــوات األخــرس. وأشــار العديــد مــن املمثلــ ن إىل احلاجــة إىل توســيع نطــاق العمــل يف جمــال 
لشـباب لتلـك املـواد. وأشـاروا كـذلك إىل احلاجـة إىل تـوافر معلومـات ّتـ  كـل تعاطي مواد اقإدمان،  ا يف ذلك تعـاطي ا
 بلد على حدة بشأن الصحة الةفسية. 

ـــ ـــة حنـــوأكَّ ـــة يف  رد مـــدير إدارة األمـــراض غـــري الســـارية والصـــحة الةفســـية باقإنابـــة أن الصـــحة الةفســـية هـــي  ثاب الزاوي
م وأن يـة حاجـة إىل سياسـات وتشـريعات حلمايـة حقـوق من الوص الصحة بشكل عام. وأشار إىل وجود تدخالت للحدج 

ج متعــدد الطبقــات يف التعامــل مــع الصــحة الةفســية يف حــاالت ذوي االعــطرابات الةفســية. وشــدد علــى عــرورة اتبــاع وْــ
لتـدريب مـن ا إن الصحة الةفسية يةبغي أن تشكل جـزءاً  . وأردف قائالً موحَّدة ورتربة ميدانياً  الطوارئ، ونوجم بتوفري أدوات

وهةـــاك أولويـــة أخـــرس الرعايـــة الصـــحية األوليـــة. عـــمن  وهلـــا أولويـــة يف الـــدمج الـــذي ُيصـــل عليـــه مجيـــع املهةيـــ ن الصـــحي ن
وأوعــح أن تعــاطي مــواد اقإدمــان قضــية مــة لألطفــال واملــراهق ن. ل يف تطــوير خــدمات الصــحة الةفســية املقدَّ لإلقلــيم تتمثجــ

 .  مي مةفصل يري إعدادم حالياً ة، لكةها تُعاجل باستخدام إطار إقليمهمج 

وأشـار املـدير اقإقليمـي إىل أن إطــار العمـل اقإقليمـي اخلــاص بالصـحة الةفسـية يسـتةد إىل خطــة العمـل العامليـة الشــاملة 
ويشـتمل علـى تـدخالت عاليـة املـردود وعاليـة التـأثري وذات  ،اليت وععتها املةظمـة 6262-6253اخلاصة بالصحة الةفسية 

 كان مستوس دخلها، إىل اّتاذ إجراءات لتةفيذ إطار العمل.  مجيع البلدان، أياً  ته داعياً جدوس. وختم كلم
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 الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته 6.5
 26/7 من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 7البةد 

إن التهـاب الكبـد الفريوسـي  سـياً قالت املستشارة اقإقليمية املعةية بفريوس نق  املةاعـة املكتسـبة واألمـراض املةقولـة جة
مليـون  572أحد األسباب الرئيسـية لألمـراض املزمةـة والوفـاة. ويف إقلـيم شـرق املتوسـط، تشـري التقـديرات إىل أن هةـاك هو 

. وتلبيًة لدعوة مجعيـة الصـحة العامليـة يف C بفريوس الكبد  نمليون شخ  مصاب 57و Bشخ  مصاب ن بفريوس الكبد 
(، يعكــ  الربنــامج العــاملي ملكافحــة التهــاب 2-27بشــأن التهــاب الكبــد )ل ص ع  6254أيار/مــايو  قرارهــا الصــادر يف

الكبــد التــابع للمةظمـــة حاليــاً علــى وعـــع اســرتاتينية عامليــة للوقايـــة مــن العــدوس بالتهـــاب الكبــد الفريوســي ومكافحتهـــا، 
ت قائلــة إن االســـرتاتينية تضــع اســـتنابة . وأردفَـــبالتشــاور مـــع األطــراف املعةيـــة علــى املســـتوس الــوطخ واقإقليمـــي والعــاملي

سـياق التغطيـة الصـحية الشـاملة والغايـات املتصـلة بالصـحة يف خطـة التةميـة  يفالقطاع الصحي اللتهاب الكبد الفريوسـي 
ـــد الطريـــق إ 6232عـــام ل. وتتضـــمَّن مســـوَّدة االســـرتاتينية جمموعـــة مـــن الغايـــات الَطموحـــة 6251ملـــا بعـــد عـــام  ىل والـــيت متهِّ

القضاء على التهاب الكبد الفريوسي بوصفه مشكلة هتدد الصـحة العموميـة، وحتـدِّد اقإجـراءات الوطةيـة املطلـوب اّتاذهـا 
: خفــض 6232لبلــو  تلــك الغايــات. وتســتهدف مســوَّدة االســرتاتينية، علــى وجــه التحديــد، حتقيــق مــا يلــي حبلــول عــام 

 Cو B  وخفــض حـاالت الوفـاة الةامجـة عـن التهـاب الكبــد %92 بةسـبة Cو Bحـاالت اقإصـابة اجلديـدة بالتهـاب الكبـد 
 ـــن تتـــوافر فـــيهم الشـــروط.  Cو Bمـــن األشـــخاص املصـــاب ن بعـــدوس التهـــاب الكبـــد املـــزمن  %12  وعـــالل %21بةســـبة 
 املقـرَّر يـة التاسـعة والسـت نض علـى مجعيـة الصـحة العاملت قائلة إن االسرتاتينية العاملية املتعلقة بالتهـاب الكبـد سـُتعرَ ومضَ 
 العتمادها.  6252ها يف أيار/مايو عقد

قــد حققــت إاــازاً كبــرياً باحلصــول علــى املةــَتج األصــلي مــن سوفوســبوفري )مــن إنتــال شــركة  بــالدموقــال  ثــل مصــر إن 
تـه اثةـا  122جيليد( بعد مفاوعات علـى سـعرم، حيـث حصـلت عليـه مقابـل  دوالر أمريكـي تقريبـاً لكـل مقـرر عالجـي مدج

ـــذلك، تتـــوخَّى مصـــر الســـرعة يف توســـيع نطـــاق عـــالل التهـــاب الكبـــد عشـــر شـــهر   Cاً يف املستشـــفيات العامـــة. ونتينـــة ل
 . 6251وتستهدف عالل مليوَا شخ  حبلول عام 

وأعرب  ثلو الدول األعضاء عن قلقهم إزاء القدرة على حتمل تكالي  العالل والضوابط األخالقية اليت تـةظم ترتيـب 
ــأولويــات عــالل املصــا رة نتينــة للتكلفــة. وطلــب املمثلــون إىل ب ن إصــابًة مزمةــًة بــالفريوس مــع ااهــل عــالل احلــاالت املبكِّ

مةظمة الصحة العاملية تقدمي الدعم التقـخ إىل البلـدان يف التقييمـات الـيت اريهـا لتحديـد مـدس انتشـار الفـريوس ويف وعـع 
 . 6232خطط وطةية لتحقيق الغايات حبلول عام 

ستشـــارة اقإقليميـــة  ـــا يســـاور املمثلـــ ن مـــن قلـــق إزاء القـــدرة علـــى حتمـــل تكـــالي  العـــالل والوقايـــة مـــن وقـــوع ت املوأقـــرَّ 
ي إىل خفـض األسـعار إصابات جديدة. وأعافت قائلة إن املةافسة الةاشئة ب ن الشركات اليت تةتج األدوية اجلةيسة سـيؤدِّ 

م الــــدعم إىل البلــــدان يف التفــــاوض علــــى خفــــض ة ســــتقدِّ مــــع مــــرور الوقــــت. واســــتطردت قائلــــة إن مةظمــــة الصــــحة العامليــــ
ـــ ة أصـــعب يف حالـــة البلـــدان ذات الـــدخل األعلـــى وتلـــك الـــيت تـــةخفض األســـعار، لكـــن مـــن الـــراجح أن تكـــون هـــذم املهمج

الت انتشار اقإصابة ب ن سكاوا. وسـلطت الضـوء علـى أمهيـة الوقايـة مـن سـراية الفـريوس وتوعيـة اجملتمـع باملمارسـات معدج 
، لكــن  كــن أن ل معــدات احلقــن والوشــم. وختمــت كلمتهــا قائلــة إن جهــود الوقايــة تتطلــب اســتثماراً املأمونــة، كتبــادُ غــري 

 ي لغري ذلك من األمراض.يف التصدِّ  تثبت فائدهتا أيضاً 
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 استئصال شلل األطفالتحديث حول  7.5
 1وثيقة إعالمية /26 ( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إب) 6البةد 

الـدول األعضــاء علـى آخـر املسـتندَّات فيمـا يتعلــق  والـدعم يف حـاالت الطـوارئ ع مـدير استئصـال شـلل األطفــالأطلَـ
بوعـــع استئصـــال شـــلل األطفـــال يف اقإقلـــيم. وذكـــر أن اخلطـــة االســـرتاتينية الستئصـــال شـــلل األطفـــال والشـــوط األخـــري 

قــ  مجيــع أمنــاط ســرايته  وتعزيــز أنشــطة ( هتــدف إىل: الكشــ  عــن فــريوس شــلل األطفــال وو 6251-6253الستئصــاله )
التمةيــع الــروتيخ وإدخــال جرعــة واحــدة مــن لقــاح شــلل األطفــال الـــُمعطَّل وســحب لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي  واحتــواء 
فــريوس شــلل األطفــال الــربِّي واقإشــهاد علــى وقــ  ســرايته  والتخطــيط ملــورو  شــلل األطفــال. وأعــاف أن إقلــيم شــرق 

الوحيــد يف العــاس الــذي ال يــزال يُبلــغ عــن حــدو  إصــابات بفــريوس شــلل األطفــال الــربِّي. ومــن بــ ن  املتوســط هــو اقإقلــيم
. وقـال إن األولويـات للشـهور السـتة 6251بلدان اقإقلـيم س تُبلـغ سـوس أفغانسـتان وباكسـتان عـن حـاالت إصـابة يف عـام 

يــة بــالتمةيع والرتص ــد، وعــرورة أن تقــوم مجيــع البلــدان املقبلــة تتمثَّــل يف وقــ  ســراية الفــريوس، وتعزيــز التحســيةات يف التغط
ـــب واالســـتنابة واالســـتعداد لالنتقـــال مـــن مرحلـــة اســـتعمال اللقـــاح الفمـــوي الثالثـــي التكـــافؤ املضـــاد  بتعزيـــز خطـــط التأه 

لـه الستئصـال شـ أفة هـذا لفريوس شلل األطفال إىل استعمال نظريم الثةـائي التكـافؤ. وأعـاف أن العـاس يف وعـع جيـد يُؤهِّ
، لبلــو  هــذا اهلــدف، تةفيــذ خطــط العمــل الوطةيــة الطارئــة  9إىل  2املــرض علــى الصــعيد العــاملي يف غضــون  أشــهر. ويتعــ نَّ

الراميــة إىل استئصــال شــلل األطفــال يف أفغانســتان وباكســتان تةفيــذاً كــاماًل. وأشــار إىل األمهيــة البالغــة ملــا تقــوم بــه الــدول 
هـــذم املراحـــل الةهائيـــة الستئصـــال هـــذا املـــرض عامليـــاً لـــدعم باكســـتان وأفغانســـتان،  مـــن إجـــراءات يف األخـــرس األعضـــاء

 واحلفاظ على خلو اقإقليم من شلل األطفال.

ن فيهما املـرض عـن التـزام رفيـع املسـتوس بوقـ  انتقـال شـلل األطفـال وإعـداد خطـط وأعرب  ثلو البلدين اللذين يتوطَّ 
 نمثلـو املب وأعـرَ تةسـيق فيمـا بـ ن األنشـطة اخلاصـة باستئصـال شـلل األطفـال. للعمل طارئة وإنشـاء مراكـز دعـم للطـوارئ 

نتينـة  اتعن قلقهم إزاء توافر لقاح شلل األطفال الفموي الثةائي جبودة عاليـة بسـبب احتمـال حـدو  عنـز يف املخزونـ
الثةــائي. وقــال  ثلــو للطلــب عليــه بســبب التحــول مــن اللقــاح الفمــوي الثالثــي املضــاد لفــريوس شــلل األطفــال إىل نظــريم 
ــاً  ، وتــدمري املخــازن البلــدان الــيت متــر بأزمــات إن قلــة التمويــل، وانعــدام األمــن، وحركــة الالجئــ ن والســكان الةــازح ن داخلي

يات تعرتض سبيل اجلهود الرامية إىل استئصال شلل األطفال. واقرتحوا تكرار اجلهـود الـيت حتدِّ  واملستشفيات تشكل مجيعاً 
 طق احلدودية ملةع سراية شلل األطفال على أن يكون ذلك داخل ا افظات.بذل يف املةاتُ 

ت عةـه البلـدان وطمأوـا بـأن ر الـذي أعربَـبـالقلق املـربَّ  والـدعم يف حـاالت الطـوارئ مـدير استئصـال شـلل األطفـال وأقرَّ 
قبــل موعــد التحــول بوقــت مةظمـة الصــحة العامليــة ســتتعاون مــع كــل بلـد علــى حــدة لضــمان تــوافر اللقاحــات عاليـة اجلــودة 

مةاســب. وقــال إن ذلــك  ثــل مســؤولية عامليــة  ــا يتماشــى مــع اخلطــة االســرتاتينية للقضــاء علــى شــلل األطفــال والشــوط 
الفمــوي الثالثــي املضــاد لفــريوس ةهائيــة بشــأن تــاريح التحــول مــن اللقــاح التوصــية الر صــدُ وســوف تَ األخــري مــن استئصــاله. 

د عقَ الـذي سـيُ  املعـخ بـالتمةيع ريـق اخلـرباء االستشـاري ن االسـرتاتينياالجتمـاع املقبـل لفيف  ئيشلل األطفـال إىل نظـريم الثةـا
إال عةــدما  املــرض علــى استئصــال . وال  كــن اقإعــالن عــن اقإشــهاد عامليــاً 6251خــالل تشــرين األول/أكتــوبر يف جةيــ  

األطفال ملـدة ال تقـل عـن ثـال  سـةوات متتابعـة تستطيع جلان اقإشهاد الوطةية يف اقإقليم إثبات عدم سراية فريوس شلل 
إن باكســــتان  ح قـــائالً . وأوَعـــباقإشـــهاد علـــى استئصــــال شـــلل األطفـــال علـــى املســــتوس الـــذي يســـَمح دمـــع تـــوافر الرتص ـــ
 ن وإوما تعكفان على حتديـد االسـرتاتينيات الالزمـة لوقـ  سـرايته حبلـول مةتصـ  عـام  ن وطةيتَ تا خطتَ وأفغانستان وععَ 

6252  . 
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 إصالح منظمة الصحة العالمية وشؤون البرنامج والميزانية  6.
 الحوار الخاص بتمويل منظمة الصحة العالمية  1.6

 من جدول األعمال (د) 1البةد 

ـــقة الَعـــَرض مـــدير  ،  قـــرج مةظمـــة الصـــحة العامليـــة، معلومـــات حـــول احلـــوار اخلـــاص بتمويـــل باقإنابـــةللمـــوارد تعبئـــة املةسَّ
تشـــرين الثـــاا/نوفمرب. واهلـــدف مـــن االجتمـــاع مةاقشـــة متويـــل  2و 1الــــُمقرَّر إجـــراؤم يف جةيـــ  يـــوَمي  6251املةظمـــة لعـــام 

مةظمــة الصـــحة العامليـــة يف عــوء دورهـــا يف املســـامهة يف أهــداف التةميـــة املســـتدامة ودراســة اخلطـــط املســـتقبلية يف اجملـــاالت 
. واسـتعَرض طُرُقـاً 6257-6252اسـتكمال متويـل امليزانيـة الرباجميـة الرئيسية ذات األولوية واستعراض التقد م الـُمحَرز َصْوب 

وعــرَّف الــدول عديــدة  كــن مــن خالهلــا أن تســاهم البلــدان يف متويــل الصــحة العموميــة يف اقإقلــيم وعلــى الصــعيد العــاملي، 
ت التمويليـــة واملاليـــة، وعةواوـــا ديـــدة تـــوفِّر معلومـــات شـــفافة عـــن ميزانيـــة املةظمـــة والتـــدف قااجللكرتونيـــة اقإبوابـــة بال األعضـــاء

extranet.who.int/programmebudget/ 

وأعــَرب العديــد مــن  ثِّلــي الــدول األعضــاء عــن عــرورة ّتصــي  مزيــد مــن املــوارد للبلــدان، وال ســيَّما البلــدان الــيت متــرج 
لضـمان اسـتمرار زيـادة يلة أساسـية وسـبأزمات  تدجة. وأكَّد املمثلون جمدداً على عرورة زيادة االشرتاكات املقدجرة بوصـفها 

ميزانيــة املةظمــة. وســلط املمثلــون الضــوء علــى األمهيــة البالغــة للتةســيق اجليِّــد بــ ن وكــاالت األمــم املتحــدة مــن أجــل اة ــب 
 ازدوال اجلهود واملوارد.

ن التمويـل وّتصـي  املـوارد إىل أ باقإنابـة للمـوارد تعبئة املةسَّـقةالورداً على تعليقات  ثلي الدول األعضاء، أشار مدير 
. وأشــار  6259-6251للثةائيــة امليزانيــة الرباجميــة  مســودة 6252يف عــام  عمليتــان مةفصــلتان وأن اللنةــة اقإقليميــة ســتةاِق 

توافـــق يف اأراء فيمـــا يتعلـــق بزيـــادة االشـــرتاكات املقـــدجرة، لكةـــه أوَعـــح أن تلـــك  إىل اأن حـــي كـــذلك إىل عـــدم التوُصـــل
، االشــرتاكات  االســتغةاء عــن املســامهات الطوعيــة. وقــال إن األمــم املتحــدة يف نيويــورك حتــدِّد جــدول تقــديرالزيــادة ال تعــخ

حتددها مجعية الصحة العاملية. وأقرج  ا للتةسيق مع مةظومـة األمـم املتحـدة مـن أمهيـة حيويـة املقدَّرة  االشرتاكات قيمة لكن
 لضمان االستغالل األمثل للموارد.

ر اقإقليمي إىل أن الدول األعضاء األخرس يف رتل  أ اء العاس َتُضـم صـوهتا إىل صـوت بلـدان اقإقلـيم يف وأشار املدي
يف % 1الـــدعوة إىل زيـــادة االشـــرتاكات املقـــدَّرة. ويف أيار/مـــايو مـــن هـــذا العـــام، أقـــرَّت مجعيـــة الصـــحة العامليـــة زيـــادة قـــدرها 

ملقــدَّرة. وأوعــح أن اعتمــادات امليزانيــة املخصصــة للمكاتــب الُقطريـجـة قــد االشــرتاكات ا، ولكــن دون زيــادة امليزانيــةإمجــايل 
مقارنًة باملكتب اقإقليمي. وأهاب بالبلدان عمان ِعلـم الوكـاالت اقإمنائيـة  6257-6252ت يف امليزانية الرباجمية للثةائية زادَ 

. وحـثج مجيـع البلـدان علـى مزيـد ا للمشاركة فيـهودعوهت الرئيسية باحلوار املقبل اخلاص بالتمويل الوطةية واملؤسسات اخلريية
 ل.كُ من اال راط يف املةاقشات املتعلقة  يزانية املةظمة وبتمويل الصحة العاملية كَ 
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 أمور أخرى .7
القرارات والمقررات اإلجرائية ذات األهمية لإلقلي  التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها  1.7

 لس التنفيذي في دورتـَْيه السادسة والثالثين بعد المئة، والسابعة والثالثين بعد المئةالثامنة والستين والمج

استعراض مسوَّدة جدول األعمال المؤّقت للدورة الثامنة والثالثين بعد المئة للمجلس التنفيذي لمنظمة 
 الصحة العالمية

 5 امللحق-26/1 إ ن جدول األعمال، الوثيقة ش م/لم (، بأ) 1 البةد

اط مدير إدارة الربامج الدول األعضاء علماً بالقرارات اليت اعتمدهتا الدورة الثامةة والسـتون جلمعيـة الصـحية العامليـة أح
ـــة. وحـــثَّ الـــدول األعضـــاء علـــى  ـــه السادســـة والثالثـــ ن بعـــد املئـــة والســـابعة والثالثـــ ن بعـــد املئ واجمللـــس التةفيـــذي يف دورتَي

ب اقإقليمـــي اّتاذهـــا، وإعـــداد تقـــارير حـــول اســـتناباهتا. بعـــدها عـــَرض مســـوجدة اســـتعراض اقإجـــراءات املطلـــوب مـــن املكتـــ
جــدول األعمــال املؤقجــت للــدورة الثامةــة والثالثــ ن بعــد املئــة للمنلــس التةفيــذي، وطلــب مــن الــدول األعضــاء أن تُبــدي مــا 

 ترام من مالحظات بشأنه.

 خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات 2.7

 5 القرار، 62/2ل األعمال، الوثيقة ش م/ل إ ن جدو م (ل) 1 البةد

عرعت املستشارة اقإقليمية لألمراض اليت  كن توقيها باللقاحات الورقة املتعلقة خبطة العمل العاملية اخلاصة 
قد لتةفيذ رؤية عِ  6256باللقاحات. وقالت إن اخلطة العاملية مُتثِّل إطارًا اعتمدته مجعية الصحة العاملية يف أيار/مايو 

اللقاحات عن طريق تيسري حصول اجلميع على التمةيع. وأعافت أن أهداف ِعْقد اللقاحات هي: الوصول إىل عاس  
خال  من شلل األطفال  وحتقيق غايات التغطية بالتمةيع يف كل إقليم وبلد وجمتمع دلي  وحتقيق غايات القضاء على 

واستخدام لقاحات وتكةولوجيات جديدة ودسَّةة  وااُوز غاية  األمراض على الصعيدين العاملي واقإقليمي  واستحدا 
خطة عمل اهلدف الرابع من األهداف اقإمنائية لأللفية واخلاص خبفض معدجل وفيات األطفال. ولفتت االنتبام إىل أن 

حة العاملية ح ص لقرار مجعية الص ستنابةيف إطار اال اليت أُِعدت ،(6262-6252) إقليم شرق املتوسط اخلاصة باللقاحات
، يعك  على وعع خطة عمل إقليم شرق املتوسط اخلاصة باللقاحات، سُتمثِّل إطارًا لتةفيذ خطة العمل 57-21ع

العاملية اخلاصة باللقاحات. وتتبّنج خطة عمل إقليم شرق املتوسط اخلاصة باللقاحات املبادئ اقإرشادية واألهداف 
 صة باللقاحات وتقرتح اسرتاتينيات لتةفيذها مع مراعاة اخلصوصيات اقإقليمية.االسرتاتينية خلطة العمل العاملية اخلا

وسلط املشاركون الضوء على أمهية عمان إمدادات اللقاحات، وخصوصًا لقاح شلل األطفال الفموي، وأشاروا إىل 
لبوا وجود آلية، مثل احلاجة إىل عمان الوصول العادل واملستدام إىل اللقاحات،  ا يف ذلك اللقاحات اجلديدة، وط

من اللقاحات بأسعار ميسورة. وأعرب املشاركون كذلك عن  راء احتياجاهتاالشراء اجملمَّع، للبلدان املتوسطة الدخل لش
اخلاصة جدوس الغاية مدس منو حركات مةاهضة للقاحات عرب وسائل التواصل االجتماعي و راوف أخرس مةها 

 .6262لتخل  من احلصبة حبلول عام با

باألمراض اليت  كن الوقاية مةها باللقاحات، على حاجة البلدان للتسنيل لدس  ةاملعةي ةاقإقليمي ةاملستشار  تدَ أكَّ و 
. وفيما يتعلق بالشراء، سلطت املستشارة اقإقليمية الضوء على مجيع الشركات املةتنة للقاحات اليت ثبتت أهليتها مسبقاً 

لالسرتشاد هبا يف مفاوعاهتا مع شركات األدوية. وأشارت إىل أن خطة سعار أمهية تزويد املةظمة باملعلومات حول األ
 على تدَ ي إىل مةاهضة اللقاحات يف اقإقليم وأكَّ ت العديد من الةـُُهج االسرتاتينية للتصدِّ ةَ العمل اقإقليمية قد تضمَّ 
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ت املستشارة هَ نبـَّ  اصة بالتخل  من احلصبة،طط الوطةية. وبالةسبة للغاية اخلتلك الةـُُهج يف اخلل إيالء األمهيةاحلاجة إىل 
ال يتطلب سوس أنشطة احلصبة انتقال إىل أن العديد من البلدان قاب قوس ن أو أد  من حتقيق هذم الغاية وأن وق  

 متةيع تكميلية عالية اجلودة.

طوة األوىل يف هذا السياق  وأشار مدير إدارة الربامج إىل املقرتح اخلاص بننشاء آلية للشراء اجملمَّع وأوعحت أن اخل
 لةا كانت من خالل اليونيس . وحي اأن، تشارك أربعة بلدان فقط والبد من وجود حنم طلب أكرب حي يتسّنَّ 

قاحات والتمةيع الستكشاف للمن أجل االتأثري يف األسعار. وأشار إىل أنه، باقإعافة إىل العمل مع التحال  العاملي 
 سطة الدخل لشراء اللقاحات بأسعار ميسورة.آليات أخرس للبلدان املتو 

املدير اقإقليمي على احلاجة إىل مشاركة عدد أكرب من البلدان يف الشراء من خالل اليونيس ، مشرياً إىل أنه  دَ وأكَّ 
 مريكيةمةظمة الصحة للبلدان األباقإعافة إىل اجلهود املشرتكة املبذولة مع التحال  العاملي، فنن املةظمة تعمل أيضاً مع 

 لتكيي  آلية الشراء اجملمَّع املتبعة لديها الستخدامها يف اقإقليم.

 جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة والبعثة الدراسية الخاصة بها 3.7
 52/وثيقة إعالمية 26ن جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ م )أ( 1 البةد

اململكة العربية ) يعقوب بن يوس  املزروعالدكتور إىل  6251جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة لعام  مةحمتَّ 
 الصحة العمومية يف املةطقة اجلغرافية اليت خدم فيها الدكتور شوشة املةظمة.يف قإسهامه املتميِّز  (السعودية

 مكان وموعد عقد الدورات المقبلة لّلجنة اإلقليمية 4.7

 1 املقرر اقإجرائي، 53ة إعالمية /وثيق26ن جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ م 9 البةد

تشرين  2إىل  3من الفرتة  يفاملكتب اقإقليمي بالقاهرة، مصر،يف  الست نو  الثالثةعقد دورهتا  اقإقليميةقررت اللنةة 
 .الرابعة والست ن يف إسالم آباد، باكستانودورهتا  ،6252األول/أكتوبر 

 الجلسة الختامية .8
 المقررات والتقريراستعراض مشاريع القرارات و  1.8

 استعرعت اللنةة اقإقليمية، يف جلستها اخلتامية، مشاريع القرارات واملقررات، وتقرير الدورة.
 اعتماد القرارات والتقرير   2.8

 والست ن. ليمية القرارات وتقريرها لدورهتا الثانيةاعتمدت اللنةة اقإق
 اختتام الدورة  3.8

 2اقإجرائي من جدول األعمال، املقرر  55البةد 
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الكويت دولة إرسال برقية امتةان لصاحب السموج الشيح صباح األمحد اجلابر الصباح، أمري اللنةة اقإقليمية  قررت
جلميع  للجنةة اقإقليمية، وللعةاية الكر ة وُحسن االستقبال ية والست نالثان الدورةاستضافة كرم تشكرم فيها على  

 .املشارك ن

 القرارات والمقررات .9
 القرارات 1.9

 5102التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام   1–ق/25 ش م/ل إ

 ،اللنةة اقإقليمية
التقرير السةوي للمدير اقإقليمي حول أعمال مةظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسط  بعدما استعرَعت

  1والتقارير املرحلية اليت طلبتها اللنةة اقإقليمية 6254 لعام
القرارات السابقة حول اقإجراءات الالزمة فيما يتعلق باألولويات االسرتاتينية اقإقليمية اليت اعتمدهتا  ستذكروإذ تَ 

  6256اللنةة اقإقليمية يف عام 
 والتحديات والثغرات املستمرة فيما يتعلق باألولويات االسرتاتينية اقإقليمية  التقد م الـُمحَرزب قرج وإذ تُ 
 التهديدات ا دقة باألمن الصحي العاملي  ساورها القلق إزاءوإذ يُ 

عن شكرها للمدير اقإقليمي على تقريرم وعلى جمهوداته يف حتس ن تأثري مةظمة الصحة العاملية وفاعليتها يف  عربتُ  .5
 ما يف جمال التأهب للطوارئ واالستنابة هلا سيَّ  اجملاالت االسرتاتينية ذات األولوية، وال

  6254مدير اقإقليمي لعام التقرير السةوي لل عتمدتَ  .6
  6262-6252خطة عمل شرق املتوسط اخلاصة باللقاحات وخطة العمل اقإقليمية بشأن املالريا  تؤيد .3
  الدول األعضاء على ما يلي: تحثّ  .4

 واألطفال الوالدة وحديثي األمهات وصحة اقإاابية للصحة وطةية اسرتاتينية خطط حتديث أو إعداد 5.4
 واملراهق  والطفل املرأة لصحة املتحدة لألمم العاملية رتاتينيةلالس وفًقا
 سبب تسنيل ماسيَّ  وال احليوية، واقإحصاءات املدنية األحوال تسنيل جودة لتحس ن العمل وترية تسريع 6.4
 العاملية  الصحة مةظمة مع بالتعاون ُاَرس اليت التقييمات عوء يف الوفاة،

 اخلاصة املتوسط شرق عمل خطة إىل اً استةاد السةوات، متعددة يةالوطة لتمةيعا خطط حتديث 3.4
 املستويات  مجيع على اقإدارية وقدراهتا الوطةية التمةيع برامج هيكل وتقوية ،باللقاحات

  6262-6252 املالريا بشأن اقإقليمية العمل خطة مع اً متاشي الوطةية اخلطط حتديث 4.4
                                                 

1
 8-1وثيقة إعالمية /26ش م/ل إ و   ،26/6ش م/ل إ   
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 ملتالزمة بسبِّ مُ ـال كورونا  فريوس جرجاء العمومية بالصحة ا دقة تالتهديدا عن الكش  تدابري تعزيز 1.4
 الةاجم األثر حدة وّتفي  ،هلما واالستنابة ،A (H5N1) الطيور إنفلونزا وفريوس التةفسية األوسط الشرق
 البلدان  ب ن التةسيق حتس ن مةها بطرق عةهما،

 اقإقليمي العمل إطار إىل اً استةاد طريق، وخارطة ينيةواسرتات رؤية لوعع املبذولة اجلهود وتكثي  مواصلة 2.4
 التةفيذ  دصْ ورَ  ،املتوسط شرق إقليم يف الشاملة الصحية بالتغطية االرتقاء بشأن

 دصْ ورَ  ،األولوية ذات اقإجراءات وحتديد هبا، املرتبطة االجتماعية وا ددات الصحة يف اجلور هأوجُ  تقييم 7.4
  الـُمحَرز التقد م

 إىل املدير اقإقليمي ما يلي: تطلب .1

 ،واليونيس  ،للسكان املتحدة األمم صةدوق مع طريوالقُ  اقإقليمي املستوس على الشراكة مواصلة 5.1
 خمالزَ  من واالستفادة ،واألطفال الوالدة وحديثي األمهات وصحة اقإاابية الصحة جمال يف آخرين وشركاء
 طفال واأل األمهات حياة إنقاذ مبادرة أوجدته الذي
 التقييمات نتائج إىل اً استةاد ،األعضاء الدول دعم أجل من الغذاء لسالمة إقليمية عمل خطة وعع 6.1

  6251 عام يف أجريت اليت القطرية
 ملتالزمة بسبِّ مُ ـال كورونا  فريوس حول اجلارية البحثية األنشطة تةسيق تتوىل إقليمية عمل فرقة تشكيل 3.1
  6252 عام يف اقإقليمية اللنةة إىل تقرير فعور  التةفسية األوسط الشرق

 شرق عمل خطة تةفيذ يف الـُمحَرز التقد م حول 6257 عام من اً بدء سةت ن كل  اقإقليمية للنةة يرتقر  رفع 4.1
 .6262-6252 املالريا بشأن اقإقليمية العمل وخطة باللقاحات اخلاصة املتوسط

 ع وتيرة تنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن الجمعية العامةاألمراض غير السارية: تسري  2–ق/20 ش م/ل إ
 5108تمهيداً لالجتماع الرفيع المستوى الثالث عام  5100لألم  المتحدة عام 

 ،اللنةة اقإقليمية
لألمم الصادر عن اجلمعية العامة البلدان يف تةفيذ اقإعالن السياسي  الذي حترزم التقد م الـُمحَرزبعدما استعرعت 

   2ومكافحتهارية( السااملعدية ) غري حدة بشأن الوقاية من األمراضاملت

بشأن اقإعالن السياسي الجتماع اجلمعية العامة الرفع املستوس املعخ بالوقاية  22/6ي األمم املتحدة رقم وإذ تستذكر قرارَ 
اخلتامية الجتماع اجلمعية العامة  بشأن الوثيقة 21/322، ورقم 6255ومكافحتها لعام  )السارية( من األمراض غري املعدية

 ومكافحتها  )السارية( ز يف الوقاية من األمراض غري املعديةحرَ مُ ـم الالرفيع املستوس املعخ باالستعراض والتقييم الشامل ن للتقد  

 بشأن تةفيذ إطار العمل اقإقليمي  3-/ق25وإذ تستذكر أيضاً قرار اللنةة اقإقليمية ش م/ل إ

                                                 
 3 - إعالمية /وثيقة26إ م/ل ش 2
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على أهداف وغايات للتةمية  6232بشأن خطة التةمية املستدامة  72/225شتمال قرار األمم املتحدة ب باوإذ ترحِّ 
، من 6232حبلول عام ،  قدار الثلث )السارية( الوفيات املبكرة الةامجة عن األمراض غري املعدية املستدامة لتخفيض
  4دانلملية اقإطارية بشأن مكافحة التبغ يف كل البوتعزيز تةفيذ اتفاقية مةظمة الصحة العا ،3خالل الوقاية والعالل

6251إذ حتيط علمًا باملذكرة التقةية اليت نشرهتا األمانة يف األول من أيار/مايو و 
من القرار  3، وفقًا للفقرة 5

ة العامة يستع ن هبا املدير العام يف تقريرم إىل اجلمعيوف ، اليت حتدد املؤشرات العملية العشرة اليت س3-/ق25إ م/ل ش
والوثيقة اخلتامية  6255لعام  السياسيبشأن التقد م الـُمحَرز يف تةفيذ االلتزامات الواردة يف اقإعالن  6257يف واية عام 

  6254لعام 
االجتماع الرفيع املستوس الثالث للنمعية العامة حول الوقاية من األمراض السارية سوف يُعَقد يف أن وإذ تستذكر 

  6251عام 
املشكلة وتعزيز  حنماجلهود قإذكاء الوعي العاملي واقإقليمي حول بذل ترحب  واصلة املدير اقإقليمي وإذ 

 ألمراض غري السارية اقإجراءات املتخذة يف سبيل التصدي ل
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث .5

بشأن األمراض غري السارية واليت االهتمام الواجب بالغاية الواردة عمن أهداف التةمية املستدامة  إيالء 5.5
، يف 6232 قدار الثلث، حبلول عام  الساريةتستهدف ّتفيض الوفيات املبكرة الةامجة عن األمراض غري 
   6232خلطة التةمية املستدامة  شاملإطار اجلهود املبذولة قإعداد استنابات وطةية طموحة للتةفيذ ال

ا ددة زمةيًا للدول األعضاء الواردة يف الوثيقة اخلتامية األربعة لتزامات تةفيذ االيف ولويات األمواصلة ترتيب  6.5
 ، وخصوصاً: 6252و 6251، وذلك خالل عامي 6254لعام 

  مع 6251ومؤشرات عملية يف عوء األوعاع الوطةية، قبل واية عام  6261وعع غايات وطةية لعام ،
   الساريةباألمراض غري  مراعاة الغايات العاملية الطوعية التسع املتعلقة

  لبلو  الغايات الوطةية 6251وعع وتعزيز سياسات وخطط وطةية متعددة القطاعات، قبل واية عام ،
، مع مراعاة خطة العمل العاملية ملةظمة الصحة العاملية بشأن الوقاية من األمراض غري 6261حبلول عام 

  6262-6253السارية ومكافحتها 
  عوامـــــل اخلطــــــر املرتبطـــــة بــــــاألمراض غـــــري الســــــارية، تقلــــــل، بتةفيــــــذ تـــــدخالت 6252عـــــام القيـــــام، حبلــــــول 

ـــــــدول األعضـــــــاء  ـــــــع ال ـــــــة جلمي ـــــــة املـــــــردود وميســـــــورة التكلفـــــــة للغاي ـــــــدخالت عالي  مـــــــع مراعـــــــاة جمموعـــــــة الت
 )خأفضل الصفقاتخ( 

                                                 
 املستدامة التةمية أهداف من 4-3 للغاية وفقاً  3
 ةاملستدام التةمية أهداف من أ-3 للغاية وفقاً  4
 en/-to-http://www.who.int/nmh/events/2015/getting/2018 الرابط على ةمتاح 5

http://www.who.int/nmh/events/2015/getting-to-2018/en/
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  ية، مع م الصحية للتصدي لألمراض غري السار ظُ الةُ  تعزز، بتةفيذ تدخالت 6252القيام، حبلول عام
غاية جلميع الدول األعضاء مراعاة جمموعة التدخالت عالية املردود وميسورة التكلفة لل

 الصفقاتخ(  )خأفضل

استةادًا إىل  6252املدير العام استكمال أعمال األمانة لتحديث خأفضل الصفقاتخ قبل واية عام  إىل تطلب .6
 رب الدولية أحد  املعارف العلمية والبيجةات املتاحة واستعراض التنا

 إىل املدير اقإقليمي ما يلي: تطلب .3

 التقد م الـُمحَرزقد جلسة إحاطة تقةية يف مجعية الصحة العاملية التاسعة والست ن قإحاطة الدول األعضاء بعَ  5.3
من جانب الدول األعضاء يف إقليم شرق املتوسط يف تةفيذ االلتزامات الوطةية الواردة يف اقإعالن السياسي 

  6255لعام 
يف  الواردةيف تةفيذ االلتزامات  ملا أحرزته من تقد م  مواصلة دعم الدول األعضاء يف إجراء تقييم مفصَّل  6.3

 الةسخة ا دَّثة من إطار العمل اقإقليمي، ويف معاجلة الثغرات اليت ُيددها التقييم 

العامة يف  للنمعيةس الثالث مواصلة دعم الدول األعضاء يف استعداداهتا لالجتماع الرفيع املستو  3.3
، يف جماالت مةها إعداد وتتبع البيانات حول املؤشرات العملية ووعع خرائط طريق قطرية 6251 عام

 وتةفيذها 

م الذي حترزم الدول نةة اقإقليمية يف دورتيها الثالثة والست ن والرابعة والست ن حول التقد  رفع تقارير للج  4.3
 مراض غري السارية ومكافحتها.األعضاء يف الوقاية من األ

 (2222تقيي  وَرْصد تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ) 3–ق/20 ش م/ل إ

 ،اللنةة اقإقليمية
، 6(6221لتةفيذ اللوائح الصحية الدولية ) املطلوبةاستعرعت التقرير املرحلي حول القدرات الوطةية األساسية  بعدما

  7(6221اللوائح الصحية الدولية ) والورقة التقةية حول تقييم وَرْصد تةفيذ
( 6221بشأن تطبيق اللوائح الصحية الدولية ) 6-25 ع ص ي مجعية الصحية العاملية لإذ تستذكر قرارَ 

توصيات جلةة املراجعة بشأن التمديدات الثانية لبةاء القدرات الوطةية يف جمال الصحة العمومية  حول 1 21ع ص ل و
التحدجيات  -بشأن األمن الصحي العاملي  6-/ق25 إ م/ل ش لية  وقرار اللنةة اقإقليميةوبتةفيذ اللوائح الصحية الدو 

  (6221والفرص مع الرتكيز بشكل خاص على اللوائح الصحية الدولية )
(، 6221للوائح الصحية الدولية )اً بأن الدول األعضاء مسؤولة مسؤولية مجاعية عن محاية الصحة العاملية وفق قرج وإذ تُ 
ت يف اقإقليم قد كشفت عن ثغرات كبرية يف قدرات البلدان فيما جريَ ب ملرض فريوس اقإيبوال اليت أُ تقييمات التأه   وبأن

  ة والكش  عةها بفاعلية، واالستنابة هلايتعلق برصد األمراض املستندَّ 
                                                 

6
 4/وثيقة إعالمية 26ش م/ل إ   

7
 6/مةاقشات تقةية 26ش م/ل إ   
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الصحة العاملية لتقييم  مستقلة تتأل  من خرباء من الدول األطراف يف اقإقليم ومةظمةإقليمية تقييم جلةة  تشكِّل .5
( يف اقإقليم، وقإسداء املشورة للدول األعضاء بشأن القضايا املتعلقة بتةفيذ 6221)اللوائح الصحية الدولية تةفيذ 

   وجب اللوائح الصحية الدوليةالقدرات األساسية الوطةية املطلوبة 
ة الدولية بدعم من مةظمة الصحة العاملية إجراء تقييم موعوعي لتةفيذ اللوائح الصحيعلى  األعضاءالدول تحّث  .6

م ا رَ جلةة ا ة إىلرير سةويارفع تقو  الصحية الدولية، باستخدام أداة  ز يف تةفيذ اللوائحلتقييم اقإقليمية حول التقد 
  متَِّسقة ومةهنية موحَّدة

 إىل املدير اقإقليمي ما يلي: تطلب .3

  6251ظيم االجتماع األول هلا قبل واية عام حتديد اختصاصات جلةة التقييم اقإقليمية وتة 5.3
تشكيل فرقة عمل إقليمية ملواءمة األدوات احلالية لتقييم تةفيذ اللوائح الصحية الدولية،  ا يف ذلك أداة  6.3

 تقييم اخلطة العاملية لألمن الصحي.
الصحية الدولية تةفيذ اللوائح  إىل اللنةة اقإقليمية حول حالة سةوي اقإقليمية رفع تقريرالتقييم من جلةة تطلب  .4

 ( من خالل املدير اقإقليمي.6221)

 التعلي  الطبي: وضع إطار للعمل 2–ق/20 ش م/ل إ

 ،اللنةة اقإقليمية
  8تحدِّيات واالولويات وإطار العملالورقة التقةية اخلاصة باستعراض التعليم الطيب يف اقإقليم: ال وقد نظرت يف

 بشأن اعتماد املستشفيات ومؤسسات التعليم الطيب  9-/ق12 إ م/ل ش ةقليمياقإوإذ تستذكر قرار اللنةة 

وإذ تــدرك أمهيــة تعلــيم املهــن الصــحية يف تعزيــز الصــحة العموميــة وتقويــة الــةظم الصــحية والتقــدم صــوب بلــو  التغطيــة 
 الصحية الشاملة يف الدول األعضاء 

 القرار(  إطار العمل اقإقليمي للتعليم الطيب )املرفق هبذا تعتمد .5

 :ياألعضاء على ما يل الدولّث تح .6

كــــدليل اسرتشــــادي يف تةفيــــذ خــــرائط الطريــــق الوطةيــــة   ار العمــــل اقإقليمــــي للتعلــــيم الطــــيبإطــــاالســــتفادة مــــن  5.6
 قإصالح التعليم الطيب 

 إجراء تقييم الحتياجات التعليم الطيب على املستوس الوطخ يشمل كليات الطب العامة واخلاصة  6.6

ع آليات ملةح صالحية التدريس جملموعة رتارة من مرافق الرعاية الصحية األوليـة هبـدف تـدريب الطـالب وع 3.6
 يف مجيع املستويات 

                                                 
8
 26/3 ش م/ل إ   
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وربطهــا، حســب االقتضــاء، بنعــادة اعتمــاد املهةيــ ن  ســتمري علــى نظــم التعلــيم الطــيب املإعــفاء الطــابع الرمســ 4.6
 الصحي ن 

 .الطبية ك ب ن املهنوعع آليات وخلق فرص للتعليم املشرت  1.6
 إىل املدير اقإقليمي ما يلي: تطلب .3

قإعـداد خـرائط  ار العمل اقإقليمـي للتعلـيم الطـيبإطيف االستفادة من تقدمي الدعم التقخ إىل الدول األعضاء  5.3
   طريق وطةية قإصالح التعليم الطيب وتةفيذها 

من التةسيق  علىاألستوس امللتحقيق تعليم العايل تةظيم اجتماع رفيع املستوس ب ن وزراء الصحة ووزراء ال 6.3
 ال قإطار العمل اقإقليمي للتعليم الطيب.والتعاون الذي يقتضيه التةفيذ الفعَّ 

 

 توسيع نطاق العمل في مجال رعاية الصحة النفسية: وضع إطاٍر للعمل 5–ق/20 ش م/ل إ

 ،اللنةة اقإقليمية
  9نطاق العمل يف جمال رعاية الصحة الةفسية: وعع إطار  للعمللورقة التقةية بشأن توسيع بعدما استعرعت ا

حول خطة العمل الشاملة اخلاصة بالصحة  1-22ع ص ل مجعية الصحة العاملية تستذكر قراري وإذ
حول برنامج العمل العاملي بشأن الصحة الةفسية، وقراري اللنةة اقإقليمية  52-11ع ص ل ، و6262-6253 الةفسية

بشأن  1-/ق11 حول الصحة الةفسية لألمهات واألطفال واملراهق ن، وش م/ل إ 3-/ق17 إ م/ل شلشرق املتوسط 
  6252-6256االسرتاتينية املعةية بالصحة الةفسية وتعاطي مواد اقإدمان يف إقليم شرق املتوسط 
 وإذ تقرج باحلنم اهلائل لالعطرابات الةفسية وتبعاهتا االجتماعية واالقتصادية 

أعلى مستويات بأن احلق يف الصحة واقإنصاف يف احلصول على الرعاية الصحية والسعي إىل حتقيق أيضًا  وإذ تقرج  
 عليها دستور مةظمة الصحة العاملية   ج م نَ الصحة للسكان هي قيَّ 

اف أيضًا بأمهية االستثمار يف تعزيز الصحة الةفسية والوقاية من االعطرابات الةفسية يف سبيل إحراز أهد وإذ تقرج 
 التةمية املستدامة 

رغم توافر ب  %92بلدان اقإقليم تسنل معدالت مرتفعة تصل إىل بعض وإذ تعرتف بأن الفنوة العالجية يف 
  ة بالبيِّةاتدَ التدخالت العالية املردود واملسةَ 

االعطرابات الت معدج تسهم يف تفاقم من بلدان اقإقليم يواجه حاالت طوارئ معقدة  اً إذ تضع يف االعتبار أن عددو 
 الةفسية 
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الةفسية يف إقليم شرق املتوسط )مرفق هبذا  رعاية الصحيةالعمل يف جمال طار اقإقليمي لتوسيع نطاق اقإ تعتمد 1.
  القرار(

يف اجملاالت األربعة )احلوَكَمة والوقاية والرعاية الصحية األعضاء على تةفيذ التدخالت االسرتاتينية  الدول تحثّ  2.
  الرعاية الصحيةالعمل يف جمال طار اقإقليمي لتوسيع نطاق ةصوص عليها يف اقإوالرتص د( امل

 اقإقليمي ما يلي: املديرإىل  تطلب 3.

االسرتاتينية الواردة يف اقإطار  التدخالتتةفيذ تعزيز الدعم التقخ املقدَّم للدول األعضاء من أجل  1.3
  دهاصْ اقإقليمي ورَ 

 طار اقإقليمي.اقإعن حالة تةفيذ  6257كل سةت ن بدءاً من عام ية  اقإقليم للجنةة تقريرفع رَ  2.3

 المقّررات 2.9
 (الكويت) علي سعيد العبيدي الدكتور : الرئيس  انتخاب هيئة المكتب (1المقرر اإلجرائي )
 (ُعمان) أمحد بن دمد بن عبيد السعيديالدكتور  : نائب الرئيس
 (السودان) ردةحبر إدريس أبو قالدكتور  : نائب الرئيس
 .رئيساً للمةاقشات التقةيةعلي حياصات )األردن( الدكتور وانُتخب 

 بةاًء على اقتـراح رئيس الدورة، قرَّرت اللنةة تشكيل جلةة الصياغة من األعضاء التالية أمساؤهم:و 
جويا دمد مهدي الدكتور )الكويت(، الدكتورة ماجدة دمد القطان ، (مصر) الدكتورة صفاء عبداجلليل

الدكتور سي  )تونس(،  هام بللونةسة الدكتور )السودان(،  الدكتور الفاتح دمد مالكإيران اقإسالمية(،  )مجهورية
 )ُعمان( بن ساس العربي
، الدكتور أراش راشديان، الدكتور ي ن صديقي، الدكتورة هيفاء ماعي جواد دنور،الدكتور أمانة اللنةة: 

 السيدة إليزابيث ج ن نيكولسون، الد سعيدهدس عطا، الدكتور خ الدكتورة
 إقرار جدول األعمال (2المقرر اإلجرائي )

 .الست نالثانية و أقرَّت اللنةة اقإقليمية جدول أعمال دورهتا 
ـــة (3المقرر اإلجرائي ) ـــة الكويـــت لمكافحـــة الســـرطان، واألمـــراض القلبي ـــة،  مـــنح جـــائزة دول الوعائي

 والسكَّري في إقلي  شرق المتوسط
ري يف إقلـيم شـرق رت اللنةـة اقإقليميـة مـةح جـائزة دولـة الكويـت ملكافحـة السـرطان واألمـراض القلبيـة الوعائيـة، والسـكج قـرَّ 

وذلــك بةــاًء علــى توصــية جلةــة مؤسســة جــائزة دولــة )مجهوريــة إيــران اقإســالمية(،  ســارافزاديغاننــزال املتوســط، إىل الــدكتور 
ة الوعائيــة يف إقلــيم شــرق املتوســط، وســوف مُتــةح اجلــائزة إليــه خــالل الــدورة الكويــت ملكافحــة الســرطان واألمــراض القلبيــ

 .6252الثالثة والست ن للنةة اقإقليمية عام 
 جائزة بحوث متالزمة داون (2المقرر اإلجرائي )

 .وذلك بةاًء على توصيات جلةة مؤسسة اجلائزة، هذا العاممتالزمة داون حبو  جائزة حنب اقإقليمية  اللنةةقررت 
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النظــــام األساســــي للجنــــة مؤسســــة جــــائزة دولــــة الكويــــت لمكافحــــة الســــرطان   (5) المقرر اإلجرائي
 واألمراض القلبية الوعائية والسّكري في إقلي  شرق المتوسط

قــررت اللنةــة اقإقليميــة، بةــاًء علــى توصــيات جلةــة مؤسســة جــائزة الكويــت ملكافحــة الســرطان واألمــراض القلبيــة الوعائيــة 
ــــيم شــــرق املتوســــط، تعــــديل املــــادة الســــابعة مــــن الةظــــام األساســــي ري يفوالســــكج   إقل

 للمؤسسة على الةحو التايل )يكتب الة  اجلديد بالبةط األسود(:
خيوز ألي إدارة صحية وطةية يف أي دولة عضو يف مةظمـة الصـحة العامليـة داخـل إقلـيم شـرق املتوسـط، أو ألي شـخ  

الـــــُمرشَّح ن لةيــــل اجلــــائزة، علــــى أن يشــــفع  ســــبق لــــه الفــــور باجلــــائزة أن يقــــرتح أمســــاء
الرتشــيح ببيــان خطــي يــذكر األســباب الــيت يســتةد إليهــا الرتشــيح. وتُقــدَّم الرتشــيحات 
املقرتحــــــة إىل املســــــؤول اقإداري الــــــذي يُقــــــدِّمها بــــــدورم إىل جلةــــــة املؤسســــــة مشــــــفوعة 

  الحظات تقةية.خ
ســة تعليميــة أو منظمــة غيــر حكوميــة فــي دولــة ع ــو فــي "يجــوز ألي إدارة تعليميــة وطنيــة أو مركــز بحثــي أو مؤس

منظمة الصحة العالمية داخل إقلي  شرق المتوسـط أن تقتـرح إلدارتهـا الصـحية 
ــة ترشــيح شــخ  لنيــل الجــائزة، علــى أن ُتشــَفع هــذن االقتراحــات ببيــان  الوطني
خطي يذكر األسباب التي يستند إليها الترشيح. وتتمتع اإلدارة الصحية الوطنيـة 

  الصالحية في البت في تقدي  األسماء الُمقتَرحة لنيل الجائزة من عدمه." ب

 النظام األساسي للجنة مؤسسة جائزة بحوث متالزمة داون (2) المقرر اإلجرائي

قــررت اللنةــة اقإقليميــة، بةــاًء علــى توصــيات جلةــة مؤسســة جــائزة البحــو  يف جمــال مكافحــة متالزمــة داون، تعــديل املــادة 
ن الةظـــام األساســـي للمؤسســـة علــــى الةحـــو التـــايل )يكتـــب الـــة  اجلديــــد الرابعـــة مـــ

 بالبةط األسود(:
ن المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة أو منظمــــة أو أكثــــر مــــ، جــــائزة إىل شــــخ  واحــــد أو أكثــــر َمــــْةحَة تُةشــــأ املؤسســــة بُغَيــــ

ــــارزاً يف جمــــال البحــــو  املتعلقــــة  المؤسســــات األخــــرى، أو ــــذين قــــدَّموا إســــهاماً ب ال
أو لمنظمــــــة أو أكثــــــر مــــــن ، قــــــدَّم إىل شــــــخ  أو أكثــــــرداون، ومةحــــــة تُ  تالزمــــــة 

قإجــــراء حبــــو  يف اجملــــال المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة أو المؤسســــات األخــــرى، 
نفسـه. وحتـدِّد جلةـة املؤسسـة املعـايري اخلاصـة الـيت يةبغـي األخـذ هبـا يف تقيــيم األعمـال 

 رحة، يف حالة تقدمي املةحة.اليت قام هبا املرشَّحون لةيل اجلائزة، والبحو  املقتـ

 لجنة وثائق التفويض (7) المقرر اإلجرائي
وفقــاً للةظــام الــداخلي للنةــة اقإقليميــة ملةظمــة الصــحة العامليــة لشــرق املتوســط، اجتمعــت هيئــة مكتــب اللنةــة بتــاريح 

ــــوبر  7 ــــدورة احل وراجعــــت 6115تشــــرين األول/أكت ــــدول األعضــــاء الــــذين حضــــروا ال ــــي ال ــــائق تفــــويض  ثل ــــة للج وث ــــة الي نة
، بصحة وثائق تفويض الوفـود اأتيـة: أفغانسـتان، البحـرين، هااقإقليمية. وقد أقرَّت اللنةة اقإقليمية، بةاًء على تقرير رئيس

جيبــويت، مصــر، مجهوريــة إيــران اقإســالمية، العــراق، األردن، الكويــت، لبةــان، ليبيــا، املغــرب، ُعمــان، باكســتان، فلســط ن، 
 ة السعودية، الصومال، السودان، تونس، اقإمارات العربية املتحدة.قطر، اململكة العربي
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 مكان وموعد عقد الدورات المقبلة لّلجنة اإلقليمية (8المقرر اإلجرائي )

ـــــــــــة قـــــــــــرج  ـــــــــــةرت اللنة ـــــــــــعَ  اقإقليمي ـــــــــــة والســـــــــــت ند دورهتـــــــــــا ْق ـــــــــــب اقإقليمـــــــــــي، بيف  الثالث  يف الفـــــــــــرتة مـــــــــــن ، القـــــــــــاهرةاملكت
 ودورهتا الرابعة والست ن يف إسالم آباد يف باكستان. .6252األول/أكتوبر  تشرين 2 إىل 3

 اختتام الدورة (9المقرر اإلجرائي )

قــرجرت اللنةــة اقإقليميــة إرســال برقيــة شــكر وامتةــان إىل صــاحب الســموج الشــيح صــباح األمحــد اجلــابر الصــباح، أمــري دولــة 
ليمية، وعلى ما لقيجه مجيـع املشـارك ن مـن حفـاوة وُحسـن الكويت، على استضافته الكر ة للدورة الثانية والست ن للجنةة اقإق

 عيافة.
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 (1الملحق )
 األعمالجدول 

 
  تاح الدورةـافت .0

  انتخاب هيئة املكتب
 6تةقيح  26/5ش م/ل إ  إقرار جدول األعمال

 26/6ش م/ل إ  5102التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة )أ(  .5
  تقارير مرحلية حول:

 5 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ  شلل األطفال استئصال (ب)
 6 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ  التأه ب للطوارئ واالستنابة هلا (ل)
 3 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ  الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها (د)
الُقُدرات الوطةية األساسية الالزمة لتةفيذ اللوائح الصحية الدولية: الوفاء  (ه)
  6252املوعد الةهائي ا دَّد يف عام ب

 4 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ 

 1 /وثيقة إعالمية26 إ م/ل ش التغطية الصحية الشاملة (و)
 2 /وثيقة إعالمية26 إ م/ل ش  6259-6254االسرتاتينية اقإقليمية للصحة والبيئة  )ز(
 7 /وثيقة إعالمية26 إ م/ل ش إنقاذ حياة األمهات واألطفال )ح(
االسرتاتينية اقإقليمية لتحس ن نُظُم تسنيل األحوال املدنية واقإحصاءات  )ط(
 6259-6254احليوية 

 1 /وثيقة إعالمية26 إ م/ل ش

  التقنية: مناقشاتال .3

األمن الصحي العاملي، مع الرتكيز بصفة خاصة على فريوس كورونا املسبِّب ملتالزمة 
 H5N1ونزا الشرق األوسط التةفسية وفريوس األنفل

 5مةاقشات تقةية /26ش م/ل إ 

من األهداف اقإمنائية لأللفية إىل أهداف التةمية املستدامة يف خطة التةمية ملا بعد 
 6251عام 

 6مةاقشات تقةية /26ش م/ل إ 

  الورقات التقنية: .2

 26/3ش م/ل إ  استعراض التعليم الطيب يف اقإقليم: التحدجيات واألولويات وإطار العمل
 26/4ش م/ل إ  وسيع نطاق العمل يف جمال رعاية الصحة الةفسية: وعع إطار  للعملت

(: حتقيق اهلدف املطلوب يف 6221تقييم وَرْصد تةفيذ اللوائح الصحية الدولية )
6252 

 26/1ش م/ل إ 
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  جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي  .5
اليت اعتمدهتا مجعية الصحة  القرارات واملقررات اقإجرائية ذات األمهية لإلقليم

العاملية يف دورهتا الثامةة والست ن واجمللس التةفيذي يف دورتـَْيه السادسة والثالث ن بعد 
 املئة، والسابعة والثالث ن بعد املئة

 26/1ش م/ل إ 

للمنلس  والثالث ن بعد املئةاستعراض مسوَّدة جدول األعمال املؤقجت للدورة الثامةة 
 ة الصحة العامليةالتةفيذي ملةظم

 5امللحق  -26/1ش م/ل إ 

 26/2ش م/ل إ  خطة العمل العاملية اخلاصة باللقاحات
  احلوار اخلاص بتمويل مةظمة الصحة العاملية

 9 /وثيقة إعالمية26 إ م/ل ش تقرير االجتماع الثالث للنةة االستشارية التقةية للمدير اقإقليمي .2
 26/7ش م/ل إ  ي ومكافحتهالوقاية من التهاب الكبد الفريوس .7

  الجوائز  .8

 52 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ  ومةحتها الدراسية جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة
دولة الكويت ملكافحة السرطان، واألمراض القلبية والوعائية، والسكجري يف جائزة 

 إقليم شرق املتوسط
 55 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ 

 56 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ  جمال متالزمة داونجائزة البحو  يف 
 53 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ  مكان وموعد عقد الدورات املقبلة للجنةة اقإقليمية .9

  سأمور أخر  .01
  اجللسة اخلتامية .00
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 (2الملحق )
 قائمة بأسماء السادة الممثلين،

 والمناوبين، والمستشارين، للدول األع اء والمراقبين
 ممثلو أع اء اللجنة اإلقليمية، والمناوبون، والمستشارون السادة  .1

 أفغانستان
 الدكتور نجيب اهلل صافي  ثل الدولة

 ة األوليةيالصحالعام للطب الوقائي والرعاية دير امل
 وزارة الصحة العمومية

 كابُل

 البحرين

 وليد المانع  الدكتور  ثل الدولة
 ياتون املستشفؤ لش املساعد الوزارة وكيل

 وزارة الصحة
 المنامة

 اهلاجري إبراهيم الدكتورة مرمي املةاوب
 مديرة إدارة الصحة العامة

 وزارة الصحة
 المنامة

 عبداهلل عيسى ماكايل السيد املستشار
 خصائي وسائل اقإعالمإ

 وزارة الصحة
 المنامة

 جيبوتي

 السيد محمد ميهوب حات   ثل الدولة
 مستشار تقخ
 وزارة الصحة

 تيجيبو 
 مصر

 الدكتورة صفاء عبد الجليل  ثل الدولة
 وكيلة الوزارة للعالقات الصحية اخلارجية
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 وزارة الصحة والسكان
 القاهرة

 املةاوب
 الدكتورة رنا زيدان

 طبيبة
 وزارة الصحة والسكان

 القاهرة
 الدكتورة وى حسن املستشارون

 طبيبة، قطاع خاص
 وزارة الصحة والسكان

 اإلسماعيلية

 دكتور باسم عبد الصمدال 
 طالب طب

 كلية طب القصر العيخ
 القاهرة

 جمهورية إيران اإلسالمية

 الدكتور محسن أسدي الري  ثل الدولة
 نائب الوزير للشؤون الدولية
 وزارة الصحة والتعليم الطيب

 طهران

 باقر الرجااالدكتور  املةاوب
 نائب وزير التعليم ورئيس اللنةة الوطةية

 األمراض غري الساريةملكافحة 
 وزارة الصحة والتعليم الطيب

  طهران

 املستشارون

 

 دمد مهدي جوياالدكتور 
 مدير مركز مكافحة األمراض
 وزارة الصحة والتعليم الطيب

  طهران
 

 أمري حس ن تقيانالدكتور  
 نائب القائم بأعمال الوزير للشؤون الدولية

 وزارة الصحة والتعليم الطيب
 طهران
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 دة ناستاران أصالاالسي 
 رئيسة شؤون املةظمات الدولية
 وزارة الصحة والتعليم الطيب

 طهران
 العراق

 عديلة حمود ةمعالي الدكتور   ثل الدولة
 الصحة ةوزير 

 وزارة الصحة
 بغداد

 الدكتور دمد جرب حويل املةاوب
 معاون مدير عام دائرة الصحة العامة

 وزارة الصحة
 بغداد

 دة شذس عبد اللطي  إمساعيلالسي املستشاران
 قسم الصحة الدولية

 وزارة الصحة
 بغداد

 السيد علي محود حس ن 
 مكتب وزير الصحة

 وزارة الصحة
 بغداد

 األردن
 معالي الدكتور علي حياصات  ثل الدولة

 وزير الصحة
 وزارة الصحة

 عّمان
 الدكتور بشري القصري املةاوب

 مدير إدارة الرعاية الصحية األولية
 وزارة الصحة

 عّمان
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 الدكتور إبراهيم عبالن وناملستشار 
 مدير برنامج التدريب الوبائي امليداا األردا

 وزارة الصحة
 عّمان

 الكويت

 معالي الدكتور علي سعد العبيدي  ثل الدولة
 وزير الصحة
 وزارة الصحة

 الكويت

 الدكتور خالد السهالوي املةاوب
 وكيل وزارة
 وزارة الصحة

  الكويت
 الدكتور قيس صام الدويري وناملستشار 

 وكيل الوزارة املساعد لشؤون الصحة العامة
 وزارة الصحة

 الكويت
 الدكتور دمود العبد اهلادي 

 وكيل الوزارة املساعد للشؤون القانونية
 ومستشار قانوا للوزارة

 وزارة الصحة
 الكويت

 القطان دمد الدكتورة ماجدة 
 لشؤون الصحة العامة وكيل الوزارة املساعد

 وزارة الصحة
 الكويت

 الدكتور مجال احلريب 
 وكيل الوزارة املساعد للخدمات الطبية

 وزارة الصحة
 الكويت

 الدكتور عمر السيد عمر 
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 وكيل الوزارة املساعد لألدوية واملستلزمات الطبية
 وزارة الصحة

 الكويت
 الدكتورة يامس ن عدنان عبد الغفور 

 تدريب والتطويرمديرة إدارة ال
 وزارة الصحة

 الكويت
 الدوسري دمد السيد فيصل 

 مدير اقإعالم والعالقات العامة
 وزارة الصحة

 الكويت
 الدكتور فهد اخلليفة 

 مدير مركز املعلومات الوطخ
 وزارة الصحة

 الكويت
 الدكتورة نوال القعود 

 مديرة قسم التغذية
 وزارة الصحة

 الكويت
 اهلل الوطيان الدكتورة رحاب عبد 

 مديرة قسم الرعاية الصحية األولية
 وزارة الصحة

 الكويت
 الدكتورة هةوف البحوم 

 قسم العالقات الصحية الدولية
 وزارة الصحة

 الكويت
 لبنان

 الدكتورة راندة حمادة  ثل الدولة
 رئيسة قسم الرعاية الصحية األولية

 وزارة الصحة
  بيروت
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 ليبيا

 ي الدكتور رضا العوكليمعال  ثل الدولة
 وزير الصحة
 وزارة الصحة

 البي اء
 عز الدين هدياالدكتور  املةاوب

 وزارة الصحة
 البي اء

 الدكتور صاحل ن عطية نااملستشار 
 رئيس إدارة التكةولوجيا الطبية والدوائية

 وزارة الصحة
 البي اء

 السيدة هاجر حسن 
 مساعد شخصي
 وزارة الصحة

 البي اء
 المغرب

 السيد عبد الرحمن العلوي ثل الدولة 
 مدير املوارد املالية والتخطيط

 وزارة الصحة
  الرباط

 الدكتور عبد اللطي  عزوزي املةاوب
 مستشار األم ن العام

 وزارة الصحة
 الرباط

 أنور بن عمار السيد 
 املشرتكة ب ن احلكوماتاملةظمات الدولية مصلحة رئيس 

 ليةمديرية التخطيط واملوارد املا
 وزارة الصحة

 الرباط
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 ُعمان

 معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي  ثل الدولة
 وزير الصحة
 وزارة الصحة

 مسقط
 الدكتور علي بن طالب بن علي اهلةائي املةاوب

 وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط
 وزارة الصحة

 مسقط
 بن عبد اهلل العلوي عيسىالسيد  املستشارون

 مكتب الوزيرمدير 
 وزارة الصحة

 مسقط

 سي  بن ساس العابري الدكتور 
 مكافحة األمراضمدير عام 
 وزارة الصحة

 مسقط
 ة بدرية بةت دسن الراشديةالدكتور  

 دعم خدمات الصحة العامة قسممدير عام 
 وزارة الصحة

 مسقط

 السيدة موزة بةت دمد البتاشية 
 تةظيم مهةة التمريض ةمدير 

 وزارة الصحة
 مسقط

 السيد طالل بن خلفان املعشري 
 مةسِّق، مكتب وزير الصحة

 وزارة الصحة
 مسقط
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 باكستان
 سارة أف ل تارارمعالي السيدة   ثل الدولة

 وزيرة الدولة
 وزارة اخلدمة الصحية الوطةية،

 اللوائح والتةسيق   
 إسالم آباد

 فلسطين

 معالي الدكتور جواد عواد  ثل الدولة
 وزير الصحة
 وزارة الصحة

 نابلس

 الدكتور أسعد رمالوي املةاوب
 وكيل وزارة الصحة
 وزارة الصحة

 نابلس
 قطر

 معالي السيد عبد اهلل بن خالد القحطاني  ثل الدولة
 وزير الصحة العامة

 األم ن العام، اجمللس األعلى للصحة
 الدوحة

 الدكتور صام على املرِّي املةاوب
 ن الطبيةمساعد األم ن العام للشؤو 
 اجمللس األعلى للصحة

 الدوحة
 الدكتور دمد بن محد آل ثاا املستشارون

 مدير إدارة الصحة العامة
 اجمللس األعلى للصحة

 الدوحة
 الدكتور محد عيد الرميحي 

 مدير إدارة األمراض السارية
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 اجمللس األعلى للصحة
 الدوحة

 السيد عبد اللطي  علي العبد اهلل 
 قات الصحية الدوليةمدير إدارة العال

 اجمللس األعلى للصحة
 الدوحة

 الدوسرياهلل دمد  عبدالسيد  
 شؤون املرعى مدير

 اجمللس األعلى للصحة
 الدوحة

 المملكة العربية السعودية

 الدكتور حمد بن محمد ال ويلع  ثل الدولة
 نائب وزير الصحة
 وزارة الصحة

 الرياض

 د اهلل بن سعيدالدكتور عبد العزيز بن عب املةاوب
 وكيل الوزارة للصحة العامة

 وزارة الصحة
 الرياض

 اهلل بن ُمفرح أسريي عبدالدكتور  املستشار
 وكيل الوزارة املساعد
 قسم الطب الوقائي

 وزارة الصحة
 الرياض

 الدكتور دمد بن ُيىي السعيدي 
 املدير العام
 األمراض الوراثية واملزمةةقسم 

 حةوزارة الص
 الرياض

 سيدة حصة بةت عوض املطرييال 
 بةناملدير العام باقإا

 قسم العالقات الدولية
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 حةوزارة الص
 الرياض

 السيد فارس الشيح 
 مدير مكتب وزير الصحة

 وزارة الصحة
 الرياض

 
 الصومال

 السيدة حواء حسن محمدمعالي   ثل الدولة
 وزيرة الصحة واخلدمات اقإنسانية
 ةوزارة الصحة واخلدمات اقإنساني

 مقديشو
 معايل الدكتور عبد الةاصر عثمان عيسى املةاوب

 وزير الصحة
 وزارة الصحة

 بونتالند

 عوضالدكتور عبدي  املستشار
 الصحة ةوزير مستشار 

 وزارة الصحة
 مقديشيو

 
 

 السودان

 بحر إدريس أبو قردةالدكتور   ثل الدولة
 وزير الصحة االحتادي
 وزارة الصحة االحتادية

 الخرطوم
 عماد الدين أمحد إمساعيلالدكتور  ملةاوبا

 مدير إدارة العالقات الصحية الدولية
 وزارة الصحة االحتادية

 الخرطوم
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 الدكتور الفاتح دمد مالك املستشاران
 املدير العام

 املديرية العامة للتخطيط والصحة الدولية
 وزارة الصحة االحتادية

 الخرطوم
 الدكتورة سارة دمد عثمان إلياس 

 والتمةيع من أجل اللقاحاتمستشارة خاصة للتحال  العاملي 
 عضو جملس إدارة

 وزارة الصحة االحتادية
 الخرطوم

 تونس

 السيد سعيد العايديمعالي   ثل الدولة
 الصحة وزير

 وزارة الصحة
 تونس

 الدكتورة سهام بللونة املةاوب
 عضو جملس الوزراء

 وزارة الصحة
 تونس

 د معلولالدكتور عما املستشار
 املدير اقإقليمي للصحة

 وزارة الصحة 
 صفاقس

 اإلمارات العربية المتحدة

 معالي السيد عبد الرحمن بن محمد العويس  ثل الدولة
 وزير الصحة
 وزارة الصحة
 أبونيب

 السيد ناصر خليفة البدور املةاوب
 مدير مكتب معايل الوزير، ووكيل الوزارة املساعد

 وزارة الصحة



 
 
 

 ع-26/9 إم/ل  ش
 44 الصفحة
 

 أبوظبي

 الدكتور حس ن عبد الرمحن الرند ونملستشار ا
 وكيل الوزارة املساعد لشؤون املراكز والعيادات

 وزارة الصحة
 أبوظبي

 الدكتورة عائشة دمد سهيل 
 مديرة الرعاية الصحية األولية

 وزارة الصحة
 أبوظبي

 الدكتورة فاطمة دمد العطار 
 مديرة مكتب اللوائح الصحية

 وزارة الصحة
 أبوظبي

 (من الدول األعضاء  ةظمة الصحة العاملية خارل إقليم شرق املتوسطملراقبون )ا
 تركيا

  

 جيت ن دوجان ديكمنالسيد 
 اخلبري املساعد لشؤون االحتاد األورويب

 وزارة الصحة
 أنقرة

 السيد يوس  إيرماك 
 إدارة العالقات مع املةظمات الدولية ،ديرامل

 واالحتاد األورويب املديرية العامة للشؤون األوروبية
 وزارة الصحة

 أنقرة
 )املراقبون املمثلون ملةظمات األمم املتحدة(

 «الفاو»منظمة األم  المتحدة لألغذية والزراعة 

 
 ناص  رُيااالسيد 

 مسؤول تةمية الثروة احليوانية
 املكتب الفرعي اقإقليمي للمةظمة يف دول جملس التعاون اخلليني واليمن

 أبوظبي
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 ة الدولية للطاقة الذريةالوكال

 
 نيللي إنويرمي برومسون ةالسيد

 السرطان برنامج عمل عاللمديرة قسم 
 التعاون التقخقسم 
 فيينا

 المنظمة الدولية للهجرة

 السيدة إ ان عريقات 
 رئيسة بعثة الكويت
 املةظمة الدولية للهنرة

 الكويت

 الدكتور نضال عودة 
 لطوارئتةسيق الصحة يف حاالت امسؤول 

 املةظمة الدولية للهنرة
 شمال العراق

 برنامج األم  المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز والعدوى بفيروسه

 ارقش ةالدكتورة  ية 
 للشرق األوسط وفال أفريقيا فريق الدعم اقإقليمي ،املدير

 القاهرة

 «اليونيسف»منظمة األم  المتحدة للطفولة 

 
 الدكتور معظم حس ن

 اقإقليمي للصحة املستشار
 ((  اليونيس ))  مةظمة األمم املتحدة للطفولة 

 املكتب اقإقليمي للشرق األوسط وفال أفريقيا
 عّمان

 برنامج األم  المتحدة للبيئة

 الدكتور عبد اجمليد حداد 
 املةسق اقإقليمي للتغري املةاخي
 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 المنامة
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 المتحدة البرنامج اإلنمائي لألم 

 الدكتور كريستوف هاملمان 
 املكتب اقإمنائي اقإقليمي ملكافحة اقإيدز/ قائد فريق الصحة والتةمية

 املكتب اقإقليمي لشرق أوروبا ووسط آسيا
 اسطنبول

 الدكتور الفاتح عبد الرحيم 
 أخصائي سياسات

 مكافحة اقإيدز/الصحة والتةمية
 املركز اقإقليمي بالقاهرة

 مي للدول العربيةاملكتب اقإقلي
 القاهرة

 صندوق األم  المتحدة للسكان 

 الدكتور دمد عبد املةعم عقل عفيفي 
 أخصائي برنامج الصحة اقإاابية

 صةدوق األمم املتحدة للسكان، املكتب اقإقليمي للدول العربية
 القاهرة

 «أونروا»ى، وكالة األم  المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدن

 الدكتور أكيهريو سيتا 
 املمثل اخلاص ملةظمة الصحة العاملية، ومدير إدارة الصحة

 فرع املقر الرئيسي لوكالة األمم املتحدة قإغاثة وتشغيل الالجئ ن الفلسطيةي ن، أونروا
 عمَّان

 (المراقبون الممثلون للمنظمات الدولية الحكومية والالحكومية والوطنية)
 لزهايمراالدولية لمكافحة مرض  المنظمة

 السيدة ديان مةصور 
 املةظمة الدولية ملكافحة مرض ألزها ر

 بيروت
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 اتحاد األطباء العرب
 الدكتور أسامة رسالن 

 األم ن العام
 احتاد األطباء العرب

 القاهرة
 "أكملز" الصحيةمركز تعريب العلوم 

 الدكتور عبد الرمحن العوعي 
 األم ن العام

 تعريب العلوم الصحية مركز
 الكويت

 الدكتور يعقوب أمحد الشراح 
 األم ن العام املساعد

 مركز تعريب العلوم الصحية
 الكويت

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
 الدكتور دمد لط  األرياا 

 الصةدوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي
 الكويت

 اتحاد الجامعات العربية

 سلطان أبو عرايب العدوانالدكتور األستاذ  
 أم ن عام احتاد اجلامعات العربية

 عّمان

 شبكة الصحة العامة إلقلي  شرق المتوسط

 الدكتور دمد الةاصور 
 املدير التةفيذي

 شبكة الصحة العامة قإقليم شرق املتوسط
 عّمان
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 التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع

 ت سلمانالسيدة كولي 
 املدير اقإقليمي لشرق املتوسط، وأوروبا، وأمريكا

 الدعم الُقطري
 التحال  العاملي من أجل اللقاحات والتمةيع

 جنيف

 األمانة العامة للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

 األستاذ عبد اهلل بن دمد اهلزاع 
 األم ن العام

 هالل األمحر والصليب األمحراألمانة العامة للمةظمة العربية لل
 الرياض

 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي

 الدكتور توفيق أمحد بن خوجة 
 املدير العام للمكتب التةفيذي

 جملس وزراء الصحة لدول جملس التعاون اخلليني
 الرياض

 الدكتور عبد الرمحن كامل احلرباوي 
 فةيةرئيس قسم الشؤون ال

 جملس وزراء الصحة لدول جملس التعاون اخلليني
 الرياض

 بشري دمد السفيااالدكتور  
 رئيس قسم العمالة الوافدة

 جملس وزراء الصحة لدول جملس التعاون اخلليني
 الرياض

 األستاذ عبد اهلل بن دمد الغصن 
 مدير مكتب املدير العام

 يجملس وزراء الصحة لدول جملس التعاون اخللين
 الرياض

 إبراهيم اهلافي دمد دموداألستاذ  
 رئيس قسم الشؤون اقإدارية
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 جملس وزراء الصحة لدول جملس التعاون اخلليني
 الرياض

 الوكالة الدولية للوقاية من العمى

 الدكتور دمد ناجي علم الدين 
 املدير العام

 احتاد الوقاية من العمى
 الوكالة الدولية للوقاية من العمى

 رياضال

 التحالف الدولي لمنظمات المرضى

 السيدة جوالنتا بيليةيسكا 
 عضو

 التحال  الدويل ملةظمات املرعى
 لندن

 االتحاد الدولي للسّكري

 
 األستاذ الدكتور عادل السيد
 الشرق األوسط وفال أفريقيا –رئيس االحتاد الدويل للسكجري 

 القاهرة

 ستح رات الدوائيةاالتحاد الدولي للمؤسسات المنتجة للم

 سومر تاياريسيالسيد  
 عضو االحتاد

 الرئيس اقإقليمي لسياسات التمةيع لدول الشرق األوسط وفال أفريقيا
 جنيف

 السيد ماريو أوتينيليو 
 مةدوب االحتاد

 جنيف
 المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو(

 علي رمضان رحالاألستاذ  
 جأخصائي برنام

 املةظمة اقإسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اقإيسيسكو(
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 الرباط
 الشبكة العالمية للتخل  من َعَوز اليود

 الدكتور عز الدين شري  حس ن 
 املةسق اقإقليمي لشرق املتوسط، والشرق األوسط وفال إفريقيا

 الشبكة العاملية للتخل  من َعَوز اليود
 مسقط

 جامعة الدول العربية

 
 الدكتور سعيد اهلادي

 القائم بأعمال مسؤول األمانة التقةية
 جامعة الدول العربية

 القاهرة 

 السيد حامت الرويب 
 عضو، األمانة التقةية
 جامعة الدول العربية

 القاهرة

 الرابطة الدولية للطبيبات
 الدكتورة مريفت الرافعي 

 الرابطة الدولية للطبيبات
 القاهرة

 د عبد الفتاحالدكتورة ثريا أمح 
 الرابطة املصرية للطبيبات

 القاهرة

 الصندوق السعودي للتنمية
 إبراهيم الرتكياألستاذ  

 مستشار
 الصةدوق السعودي للتةمية

  الرياض

 المجلس العربي لالختصاصات الطبية
 الدكتور دمد هشام السباعياألستاذ  
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 األم ن العام
 اجمللس العريب لالختصاصات الطبية

 دمشق

 االتحاد العربي للمنظمات الالحكومية للوقاية من اإلدمان

 
 خالد أمحد الصام الدكتور

 األم ن العام
 اقإدماناالحتاد العريب للمةظمات الالحكومية للوقاية من 

 الكويت
 الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا

 السيد جوزي  سريوتوك 
 ال أفريقيااملدير اقإقليمي للشرق األوسط وف

 الصةدوق العاملي ملكافحة اقإيدز والسل واملالريا
 جنيف

 االتحاد الخليجي لمكافحة السرطان

 
 خالد أمحد الصام الدكتور

 األم ن العام
 االحتاد اخلليني ملكافحة السرطان

 الكويت
 الجمعية الطبية العالمية

 
 جل ن القضماا ةالدكتور 

 مسؤولة العالقات الدولية
 ة الطبية الكويتيةاجلمعي

 الكويت

 
 أمحد مورت الدكتور

 رئيس شبكة شباب األطباء
 اجلمعية الطبية العاملية

 فرنسا

 المنظمة العالمية ألطباء األسرة
 هدس الدويسان ةالدكتور  

 و ارسي العمومألطباء األسرة  رئيسة اجلمعية الكويتية
 الكويت
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 الدكتور دمد طراونة 
 ألطباء األسرة بنقليم شرق املتوسط رئيس املةظمة العاملية

 عمَّان
 

 ال يوف/المتحدثون/المراقبون اآلخرون
 الدكتور يعقوب املزروع

 إدواردو بانزونالدكتور 
 تشارلز بويل نالدكتور 

 لورانس أوجست ناألستاذ الدكتور 
 السيدة ليز غراند

 الدكتور جوديث ماكاري
 السيد مايكل مارموت

 دين جمذوبالدكتور ديي ال
 الدكتور جرالد جورل موي

 الدكتور سويت ويبالبولرباسريت
 الدكتور ميتشيليان وول  )وترافقه السيدة ليةدا هوفمان(
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 (3) الملحق

 القائمة النهائية لوثائق اللجنة اإلقليمية وقراراتها ومقرراتها
 . وثائق اللنةة اقإقليمية5

 6تةقيح  26/5ش م/ل إ  جدول األعمال
 26/6ش م/ل إ  6254التقرير السةوي للمدير اقإقليمي لسةة )أ( 

 26/3ش م/ل إ  استعراض التعليم الطيب يف اقإقليم: التحدجيات واألولويات وإطار العمل
 26/4ش م/ل إ  توسيع نطاق العمل يف جمال رعاية الصحة الةفسية: وعع إطار  للعمل

ة لإلقليم اليت اعتمدهتا مجعية الصحة القرارات واملقررات اقإجرائية ذات األمهي
العاملية يف دورهتا الثامةة والست ن واجمللس التةفيذي يف دورتـَْيه السادسة والثالث ن 

 بعد املئة، والسابعة والثالث ن بعد املئة

 26/1ش م/ل إ 

 والثالث ن بعد املئةاستعراض مسوَّدة جدول األعمال املؤقجت للدورة الثامةة 
 يذي ملةظمة الصحة العامليةللمنلس التةف

 5امللحق  -26/1ش م/ل إ 

 26/2ش م/ل إ  خطة العمل العاملية اخلاصة باللقاحات
 26/7ش م/ل إ  الوقاية من التهاب الكبد الفريوسي ومكافحته

(: حتقيق اهلدف املطلوب يف 6221تقييم وَرْصد تةفيذ اللوائح الصحية الدولية )
 26/1ش م/ل إ  6252
صحي العاملي، مع الرتكيز بصفة خاصة على فريوس كورونا املسبِّب األمن ال

 H5N1ملتالزمة الشرق األوسط التةفسية وفريوس األنفلونزا 
 5مةاقشات تقةية /26ش م/ل إ 

من األهداف اقإمنائية لأللفية إىل أهداف التةمية املستدامة يف خطة التةمية ملا بعد 
 6251عام 

 6مةاقشات تقةية /26ش م/ل إ 

 5 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ  استئصال شلل األطفال (ب)
 6 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ  التأه ب للطوارئ واالستنابة هلا (ل)
 3 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ  الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها (د)
ولية: الوفاء الُقُدرات الوطةية األساسية الالزمة لتةفيذ اللوائح الصحية الد (ه)

  6252باملوعد الةهائي ا دَّد يف عام 
 4 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ 

 1 /وثيقة إعالمية26 إ م/ل ش التغطية الصحية الشاملة (و)
 2 /وثيقة إعالمية26 إ م/ل ش  6259-6254االسرتاتينية اقإقليمية للصحة والبيئة  )ز(
 7 /وثيقة إعالمية26 إ م/ل ش إنقاذ حياة األمهات واألطفال )ح(
االسرتاتينية اقإقليمية لتحس ن نُظُم تسنيل األحوال املدنية واقإحصاءات  )ط(
 6259-6254احليوية 

 1 /وثيقة إعالمية26 إ م/ل ش

 9 /وثيقة إعالمية26 إ م/ل ش تقرير االجتماع الثالث للنةة االستشارية التقةية للمدير اقإقليمي
 52 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ  ومةحتها الدراسية ق شوشةجائزة مؤسسة الدكتور علي توفي
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دولة الكويت ملكافحة السرطان، واألمراض القلبية والوعائية، والسكجري جائزة  
 يف إقليم شرق املتوسط

 55 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ 

 56 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ  جائزة البحو  يف جمال متالزمة داون
 53 /وثيقة إعالمية26ش م/ل إ  دورات املقبلة للجنةة اقإقليميةمكان وموعد عقد ال

 
 القرارات. 6

 5–/ق26ش م/ل إ  6254التقرير السةوي للمدير اقإقليمي لعام 
األمراض غري السارية: تسريع وترية تةفيذ اقإعالن السياسي الصادر عن اجلمعية 

ع املستوس الثالث عام متهيداً لالجتماع الرفي 6255لألمم املتحدة عام  العامة
6251 

 6–/ق26ش م/ل إ 

 3–/ق26ش م/ل إ  (6221تقييم وَرْصد تةفيذ اللوائح الصحية الدولية )
 4–/ق26ش م/ل إ  التعليم الطيب: وعع إطار للعمل

 1–/ق26ش م/ل إ  توسيع نطاق العمل يف جمال رعاية الصحة الةفسية: وعع إطار  للعمل
 

 . املقررات اقإجرائية3
 (5املقرر اقإجرائي ) نتخاب هيئة املكتبا

 (6املقرر اقإجرائي ) إقرار جدول األعمال
الوعائية، والسكَّري  مةح جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان، واألمراض القلبية

 يف إقليم شرق املتوسط
 (3املقرر اقإجرائي )

 (4املقرر اقإجرائي ) جائزة حبو  متالزمة داون
للنةة مؤسسة جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان واألمراض  الةظام األساسي

 القلبية الوعائية والسكجري يف إقليم شرق املتوسط
 (1) املقرر اقإجرائي

 (2) املقرر اقإجرائي الةظام األساسي للنةة مؤسسة جائزة حبو  متالزمة داون
 (7) املقرر اقإجرائي جلةة وثائق التفويض

 (1املقرر اقإجرائي ) ات املقبلة للجنةة اقإقليميةمكان وموعد عقد الدور 
 (9املقرر اقإجرائي ) اختتام الدورة
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 (4) الملحق
 إطار العمل اإلقليمي للتعلي  الطبي

 4–/ق26ش م/ل إ املرفق بالقرار 
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 إطار العمل اإلقليمي للتعلي  الطبي
 

 األولويات
 من مالمقدَّ  التقني الدع  ألع اءا الدول تتخذها أن ينبغي التي اإلجراءات

  قصيرال المدى على العالمية الصحة منظمة
 (شهراً  05-أشهر 2)

 المتوسط المدى على
 (شهراً  03-52)

 واالعتماد االجتماعية والمسؤولية الحوَكَمة
  :0 االستراتيجية األولوية
 التةظيمية راتدُ القُ  تعزيز
 املعايري وتوفري عةيةامل لمؤسساتل
 قإنشاء الالزمة اقإرشادية دالئلوال

  .ةجديد طب كليات

 املعايري وتكيي  مراجعة
 الوطةية اقإرشادية والدالئل
 طب كليات  بننشاء املتعلقة
 التوجيهات إىل استةاداً  جديدة
 االحتاد وععها اليت اقإقليمية
 ومةظمة الطيب للتعليم العاملي
  العاملية. الصحة

 ةالتةظيمي راتدُ القُ  بةاء/تعزيز
 طريق عن عةيةامل لمؤسساتل

 لضمان الالزمة واردامل توفري
 اجلديدة الطب كليات  مواكبة
 الطيب التعليم ملعايري والقد ة
  املطلوبة.

 إرشادية ودالئل معايري وعع
 جديدة طب كليات  قإنشاء
 و ا الدولية املعايري إىل استةاداً 
 اقإقليمية االحتياجات يليبج 

 امليالع االحتاد مع بالتعاون
 الطيب للتعليم

  :5 االستراتيجية األولوية
 االعتماد هيئات عزيزإنشاء/ت
 من لديها اليت املستقلة الوطةية

 لهاؤهِّ يُ  ما واملوارد االختصاص
 الرشيدة اقإدارة جودة لضمان
 املسؤولية ذلك يف  ا للكليات،
  .أساسياً  ركةاً  بوصفها االجتماعية

 للتعليم وطةية معايري وعع
 االعتماد دليل إىل استةاداً  الطيب

 املسؤولية ودمج اقإقليمي
 .املعايري تلك يف االجتماعية
 القطاع وقادة العمداء تدريب
 املسؤولية على الصحي

  .االجتماعية

 الوطةية االعتماد هيئات تعزيز
 إىل السعي طريق عن

 لدس االعتماد على احلصول
 )االحتاد الدولية اهليئات
  .(الطيب للتعليم العاملي
 املسؤولية معايري تةفيذ

 إقامة طريق عن االجتماعية
 الطب كليات  ب ن الشراكات
 اخلدمات متقدِّ  اليت واجلهات
  .الصحية

 

 املعايري يتةاول دليل وعع
 وبةاء ،الطيب للتعليم اقإقليمية

 تأسيس على البلدان راتدُ قُ 
 التعليم جمال يف اعتماد نظام
  .الطيب
 الشبكات مع شراكات إقامة
 لتعزيز واقإقليمية الدولية
 وتةظيم االجتماعية املسؤولية
 تطويرو  العملية احللقات
 األخرس املساعدة وسائل
 حول التعليمي ن للقادة
  االجتماعية. املسؤولية

  البرامج وتقيي  الطالب وتقوي  المناهج تطوير
  :3 االستراتيجية األولوية
 إنشاء على الكليات تشنيع
 مراكز أو لطيبا للتعليم وحدات
 املةاهج ملراجعة التعليم لتطوير
 ودعم مةتظم  و على الدراسية
 التدريس ةهيئ أعضاء راتدُ قُ  تطوير

 عن عةيةامل ؤسساتامل إعالن
 عليمالت وحدات قإنشاء سياسة
 .الطب كليات  يف طيبال

 برامج لوعع الالزمة املوارد توفري
 ةهيئ أعضاء راتدُ قُ  تطويرل

  .الربامج كتل عزيزوت التدريس

 تعليملل وحدات تأسيس
 من يكفي  ا جمهزة طيبال

 التعليم أنشطةب للقيام املوارد
 املةاهج مراجعة مثل الطيب
 أعضاء راتدُ قُ  تطوير وبرامج
 التدريس ةهيئ

 وحدات قإنشاء دليل وعع
 وحتديد الطيب التعليم

  .اختصاصاهتا

  :2 االستراتيجية األولوية
 تعليمي نال القادة راتدُ قُ  بةاء

 إصالح عملية قيادةل الالزمة
 أن شأنه من ما وهو املةاهج،
 تمحَورت مةاهج وعع إىل ييؤدج 
 تلبية على وتركز الطالب حول

 وعلى ا لية اجملتمعات احتياجات
  ل.بالتكامُ  وتتسم ،راتدُ القُ  تطوير

 التعليمي ن القادة راتدُ قُ  بةاء
 املةاهج ملراجعة الالزمة

 تقدمي قطري عن وإصالحها
 للقادة املةظمة الدراسية قرراتامل

 .التعليمي ن
 

 تةفيذ دصْ ورَ  مراجعة
 شأوا من اليت اقإصالحات

 املةاهج مراعاة نتضمَ  أن
 فيه املقدمة للسياق الدراسية
 إكساب على وتركيزها
 متحورهاو  وتكاملها راتدُ القُ 
  .الطالب حول
 املةاهج إصالح فاعلية تقييم

 ووعع عملية حلقات تةظيم
 وتقييم املةاهج لتصميم دليل
 يف املختلفة األساليب أثر

  .تصميمها
 يف الةاجحة التنارب نشر

 داخل من املةاهج إصالح
  .وخارجه اقإقليم
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 األولويات
 من مالمقدَّ  التقني الدع  ألع اءا الدول تتخذها أن ينبغي التي اإلجراءات

  قصيرال المدى على العالمية الصحة منظمة
 (شهراً  05-أشهر 2)

 المتوسط المدى على
 (شهراً  03-52)

 ساتالدرا إجراء طريق عن 
 التعليمية للعملية التقييمية
 .ونتائنها

 :5 االستراتيجية األولوية
 تقوم الطالب الختيار معايري وعع
 أنظمة ووعع اجلدارة أساس على
 تتسم الربامج وتقييم لطالبا تقوميل

  .واملوثوقية باملصداقية
 

 احلالية املمارسات تقييم
 ووعع الثغرات على والوقوف
 وذات ةاتالبيِّ  إىل تستةد معايري
 الختيار وموثوقة جدوس
  .الطالب
 حالياً  املتبعة املمارسات تقييم
 على والوقوف الطالب تقومي يف

 .واألولويات الثغرات
 لتقومي وأنظمة سياسات وعع
 اهليئات من اعتمادهاو  الطالب
 االعتماد وهيئات التةظيمية
  .الوطةية

 اختيار معايري فاعلية رصد
 ومصداقيتها الطالب
 التعليمي وأثرها وموثوقيتها
 اارب إىل استةاداً  وحتديثها
 .التةفيذ
 يف الطالب تقومي دمج
 متاشيه ُحسن وعمان املةاهج
 التدريس اسرتاتينيات مع

 .ونتائنهما والتعلم
 التقومي ألسئلة بةك إنشاء
 الصعيد على اجلودة عالية
 كليات  ب ن لتبادهلا الوطخ
 .الطب

 التقومي عن عملي دليل وعع
 معايري وحتديث واملراجعة
 .الطالب اختيار
 جمموعة إقليمي/ دليل وعع
 تقومي قإجراء إقليمية أدوات
 ييمتق ونظام للطالب شامل
 التقومي بةوك وقإنشاء الربامج 
 .الوطةية

 للتعلُّ  المواتية البيئة وتوفير التدريس ةهيئ أع اء راتدُ قُ  تطوير
  :2 االستراتيجية األولوية
 تدريسال ةهيئ أعضاء اجتذاب
 هبم، واالحتفاظ كفاءةال ذوي
 الطبية العلوم جمال يف خاصةً 
 العمومية، الصحة وعلوم األساسية
 تعي ن سياسات اتباع طريق عن
  .اجلدارة معايري إىل ةدتتس وترقية

 واملكافآت الدخل حزمة مراجعة
 ُيصل اليت القائمة واحلوافز
 التدريس ةهيئ أعضاء عليها

 الطبية العلوم بتدريس القائمون
 العمومية والصحة األساسية
 اقإقليمية باالااهات هاتومقارن
  العمل. لسوق والدولية
 أعضاء عي نت معايري مراجعة
 املتبعة وترقيتهم التدريس ةهيئ
 تستةد سياسات ووعع حالياً 
 مع بالتشاور اجلدارة معايري إىل
  .املدنية اخلدمة جلةة

 على احلصول إىل السعي
 من مزيد مجع على املوافقة
 اجلديدة احلزمة وتةفيذ األموال
 السائدة االااهات دصْ ورَ 
 ةهيئ بأعضاء االحتفاظ يف

 .بلد لك  يف التدريس
 معايري وتةفيذ دااعتم

 اجلدارة إىل تستةد وسياسات
 ةهيئ أعضاء تعي ن يف

  .وترقيتهم التدريس
 

 الدخل محِلزَ  مقارنة عقد
 ُيصل اليت احلوافزو  املكافآتو 

 التدريس ةهيئ أعضاء عليها
 الطبية العلوم بتدريس القائمون
 الصحة وعلوم األساسية
 املعلومات ونشر العمومية
 .هبا املتعلقة
 إقليمي مةتدس عقد إىل الدعوة
 وإدارة األطباء هنرة لتةاول
 مدونة مع يتماشى  ا شؤووم
 ةمارسامل لقواعد العاملية ةظمةامل

 العامل ن توني  بشأن
 املستوس على الصحي ن
 .الدويل

 :7 االستراتيجية األولوية
 التعليمية املوارد كفاية  عمان 

 الذي التدريب لتشنيع الالزمة
 والتدريب الطالب حول َورتمحي

 استخدام وزيادة عزَّز،مُ ـال السريري

 األد  احلد مضُ تَ  ،قائمة دمج
 يف ،املطلوبة التعليمية املوارد من

  ترخي  إعادة عةد املعايري
 إنشاء أو القائمة الطب كليات
 .جديدة كليات

 قائمة وحتديث ةفيذالت رصد
 الالزمة األساسية املتطلبات

 جمال يف التطورات ستيعابال
 اخلدمات وتقدمي التعليم
 .الصحية

 األد  احلد مضُ تَ  قائمة تقدمي
 التعليمية املوارد من األمثل أو

 طب كلية  قإقامة املطلوبة
 على وتركز اجتماعياً  مسؤولة
 الكفاءات الطالب إكساب
 .املطلوبة
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 األولويات
 من مالمقدَّ  التقني الدع  ألع اءا الدول تتخذها أن ينبغي التي اإلجراءات

  قصيرال المدى على العالمية الصحة منظمة
 (شهراً  05-أشهر 2)

 المتوسط المدى على
 (شهراً  03-52)

 األولية الصحية الرعاية مرافق
 .ا لي اجملتمع مرافق من وغريها

 على املؤسسي طابعال إعفاء
 املؤسسات ب ن الشراكة
 الرعاية ومؤسسات األكاد ية
 املرافق الستخدام الصحية
 يف املستشفيات خبالف الصحية
 والرعاية التدريب أغراض
  .الصحية

 ب ن الشراكة أثر تقييم
 اخلدمة تقدم اليت اجلهات
 على الطب وكليات الصحية
 التعليم يف حَتسجن إحدا 
 .الصحية واخلدمات

 اليت احلاالت دراسات نشر
 الةاجحة التنارب تتةاول
 وجهات ب ندرِّ مُ ـال ب ن للشراكة
 .اخلدمة تقدمي
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 (5)الملحق 
 اإلطار اإلقليمي لتوسيع نطاق العمل في مجال رعاية الصحة النفسية في إقلي  شرق المتوسط

 1–/ق26ش م/ل إ املرفق بالقرار 
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 حةرَ المقتَـ  المؤشرات  الستراتيجيةا التدخُّالت المجال
 املتعددة الوطةية السياسة وعع/حتديث احلوَكَمة

 للصحة االسرتاتينية العمل القطاعات/خطة
  الةفسية

 متعددة تةفيذية وطةية خطة سياسة/ بلد كل  لدس يكون أن
 الصكوك مع تتماشى  ا الةفسية للصحة القطاعات

 )أ( اقإنسان حلقوق الدولية/اقإقليمية

 االجتماعي والةفسي الةفسي الصحي الدعم إدمال
 وللتعايف بللتأه   الوطةية اخلطط يف

 يف االجتماعي والةفسي الةفسي الصحي الدعم تقدمي إدمال
 بللتأه   الوطةية اخلطط

 الةفسية بالصحة الصلة ذات التشريعات استعراض
 حلقوق الدولية /العهود الصكوك مع يتماشى  ا

 اقإنسان

 الصحة جمال يف ثةددَّ  تشريعات بلد كل  لدس كوني أن
 حلقوق الدولية/اقإقليمية الصكوك مع يتماشى  ا الةفسية
 اقإنسان

 حزمة يف األولوية ذات الةفسية احلاالت إدمال
 احلكومة تقدمها اليت األساسية الصحية الرعاية
 التأميةية التكالي  اسرتداد وأنُُظمة

  االجتماعية/اخلاصة.
 

 الصحية الرعاية ِحزجم يف األولوية ذات الةفسية احلاالت لإدما 
 واخلاصة/اسرتداد العامة التأم ن أنُُظمة تقدمها اليت األساسية
 التأميةية. التكالي 
 خدمة تقدمي غايات لتحقيق الالزمة امليزانية رصصات زيادة
  عليها قاملتفَ  الوطةية الةفسية الصحة

 املستشفيات يف الةفسية لصحةا خدمات إرساء الصحية الرعاية
 القصرية الرعاية ووحدات اخلارجي ن للمرعى العامة
 الداخلي ن للمرعى األجل
 املردود عالية البيةات على قائمة تدخ الت إدمال
 اليت اخلدمات يف التكلفة وميسورة جدوس وذات
 برامج عمن الةفسية احلاالت أصحاب إىل متُقدَّ 
 الصحية الربامج من هاوغري  األولية الصحية الرعاية
  )ب( األولوية ذات
 الذاتية املساعدة على قائمة تدخ الت إتاحة

 وأسرهم الةفسية احلاالت لذوي جمتمعية وتدخ الت
 اليت الةفسية الصحة مستشفيات عدد من التقليل
  تدة لفرتات املرعى فيها يقيم

 ا  الةفسية، للصحة وحدات هبا اليت العامة املستشفيات نسبة
 واخلارجي ن الداخلي ن املرعى وحدات فيها
 من يستفيدون الذين الةفسية احلاالت ذوي األشخاص نسبة

 والتشخي  واجلةس العمر حسب فة)مصةَّ  الصحية اخلدمات
 واملكان(
 األدوية بانتظام فيها تتوافر اليت األولية الصحية املرافق نسبة

 العقل على املؤثرة األساسية
 األقل على هبا يعمل اليت األولية الصحية يةالرعا مرافق نسبة 

 الدوائية غري التدخ الت تقدمي على بُمدرَّ  مون 
 سةويًا للمراقبة ّتضع اليت الةفسية الصحية الرعاية مرافق نسبة
 احلاالت ذوي لألشخاص اقإنسان حقوق محاية لضمان
  واحلقوق اجلودة معايري باستخدام الةفسية

 الةفسية الصحة جمال يف املمارسات أفضل إدمال
 )ل(الطوارئ حاالت يف االجتماعي الةفسي والدعم

 التعرف على املدرب ن الصحية الرعاية جمال يف العامل ن نسبة
 حاالت يف ومعاجلتها األولوية ذات الةفسية احلاالت على

 الطوارئ
 الصحة تعزيز
  والوقاية

 

 جدوس وذات املردود عالية تدخ الت تقدمي
 اجملتمعية املرافق خالل من لتكلفةا وميسورة
 (د) والسكانية
 على الطوارئ حاالت يف االستنابة جهات تدريب
 الةفسية األولية اقإسعافات تقدمي

 املهارات لصقل ككل  املدرسة وج تتبع اليت املدارس نسبة
  احلياتية
 املدرب ن واألطفال لألمهات الصحية الرعاية مونفي نسبة
 مهارات وعلى املبكرة الطفولة مرحلة يف الرعاية تقدمي على
  واأُلسر. لألمهات والرتبية الةماء
 والرعاية لألمهات الصحية الرعاية جمال يف العامل ن نسبة

 على املبكر التعرف على املدرب ن الوالدة أثةاء الصحية
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 حةرَ المقتَـ  المؤشرات  الستراتيجيةا التدخُّالت المجال
 ومعاجلتها األمهات اكتئاب حاالت
  االنتحار من للوقاية وطةية تةفيذية عمل خطة وجود
 الةفسية الصحة مبادئ معرفة لتحس ن مةتظمة وطةية التمح
  متعددة قةوات باستخدام الوصم من واحلدج 
 برامج مجيع يف األولية الةفسية اقإسعافات على التدريب إدرال
  الطوارئ حاالت يف االستنابة جهات تتلقاها اليت التدريب

 دصْ والرَ  دالرتص  
  والبحو 

 املعلومات نُُظم يف األساسية املؤشرات إدمال
  الوطةية الصحية

 دددة حبو  إجراء على الوطةية القدرة تعزيز 
  األولويات

 بشأن الوطخ املستوس على مةتظمة وبيانات تقارير توفري
  الةفسية للصحة األساسية املؤشرات جمموعة
 الوفيات بعدد املتعلقة الوطةية البيانات عن سةوية تقارير تقدير

 باالنتحار
 يف لتةفيذها والتمويل املوارد توافر مع البلد، يف وتةفيذها استخدامها يري عمل خطة أو اسرتاتينية أو بسياسة تلحق صفة ذية:تنفي أ

  البلد. يف السياسة/االسرتاتينية تةفيذ لرصد دقيقاً  حتديداً  دددة وسلطة بشرية موارد ورصصات ميزانية هلا وحدة/إدارة
 لمعالجـــة الصـــفقات"( )"أف ـــل التكلفـــة وميســـورة الجـــدوى وذات المـــردود وعاليـــة نـــاتالبيِّ  علـــى القائمـــة التـــدخُّالت تشـــمل ب

 لالكتئـاب املضـادة اجليةيـة )بالعقـاقري واالكتئـاب (،عَ للصـرَ  املضـادة ماألقـدَ  األول اخلـط )بعقـاقري عرَ الَصـ عـالل يلـي: ما النفسية االضطرابات
 الةفســي والعــالل األقــدم الــذهان )بعقــاقري والفصــام للمــزال(، تاملثبِّــ مبــالليثيو ) القطــب ائيالثةــ واالعــطراب االجتمــاعي(، الةفســي والعــالل

 والقلـق واملراهقـة، الطفولة مرحلة يف تبدأ اليت الةفسية االعطرابات معاجلة تستهدف اليت التدخ الت من عدد هةاك ذلك، ومع االجتماعي(.
 الـواردة التـدخ الت جزء أيضاً  وهي جيدةخ خصفقات أوا على تصة  أن ُ كن اليت نتحاريةاال والسلوكيات بالتوتر الصلة ذات واالعطرابات

 .http://www.who.int/mental_health/mhgap/en الةفسية الصحة جمال يف الفنوات بسد اخلاص املُةظُمة عمل برنامج دليل يف
 تعزيــز الطــوارئ: حــاالت فــي االجتمــاعي النفســي والــدع  النفســية للصــحة دةالجيِّــ والممارســات الممارســات أف ــل ملتشــ ل

ــ الطفولــة مرحلــة يف الةمــاء علــى املســاعدة األنشــطة ودعــم الذاتيــة  املســاعدة علــى القــائم اجملتمعــي والــدعم الــذات علــى االعتمــاد  رة املبكج
 ةدَ مسـةَ  نفسـية تـدخ الت وتقـدمي الطـوارئ  حبـاالت الصـلة ذات الةفسية الصحة ملشاكل معاجلتهم يف عليهم واقإشراف املونف ن وتدريب
 سـالمة قضـايا مـع والتعامـل الضـرورية  الةفسـية األمـراض بأدويـة اقإمدادات انتظام وعمان املتخصص ن  غري العامل ن خالل من ةاتبالبيِّ 
  اجملتمــع يف املعلومــات نشــر وتشــنيع وحقــوقهم  األساســية واحتياجــاهتم واملؤسســات تمــعاجمل يف املزمةــة أو الوخيمــة الةفســية األمــراض ذوي
 ككل.
 مـن للوقايـة التكلفـة( وميسـورة الجدوى وذات المردود وعالية ناتالبيِّ  على القائمة )التدخُّالت خالممارسات أف لخ تشـمل د

 الرتبيــة ومهـارات املبكــرة الطفولـة مرحلـة يف بالةمــاء املتعلقـة والـُةُظم والقــوان ن التـدخ الت النفســية: الصـحة وتعزيــز النفسـية االضـطرابات
 اخليـاراتخ: خأفضـل مـن باعتبارهـا التاليـة األنشـطة بتةفيـذ اقإقليمـي املكتـب ويوصـي الـذات/االنتحار. إيذاء صرَ فُـ  من احلدج  تستهدف اليت

 يصـيب الـذي االكتئـاب ومتييـز الوصـم  مـن واحلـدج  الةفسـية لصـحةا مبـادئ معرفة زيادة تستهدف اليت والتوعية اجلماهريي اقإعالم محالت
ــ وقــت يف ومعاجلتــه األمهــات  يف ومعــاجلتهم حــاالهتم واكتشــاف وإدمانيــة وعصــبية نفســية اعــطرابات لــديهم الــذين األطفــال ومتييــز ر مبكِّ
 التوليديــة الرعايــة حتســ ن ونُظُــم املهةيــة  ةوالســالم الصــحة سياسـات يف التــوتر، مــن كاحلــد  الةفســية، الصــحة اســرتاتينيات ودمــج املـدارس 
 األغذيـة تكميـل وبرامج الفوليك  حبمض األغذية وإغةاء امللح  إىل اليود إعافة وبرامج التمةيع  وتعزيز بالوالدة، ا يطة الفرتة يف والرعاية
 الصحي. اقإدراكي الةماء لتعزيز االنتقائي بالربوت ن
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 (6الملحق )

 االجتماعات التقنية

 2015تشرين األول/أكتوبر  5مديةة الكويت، الكويت، 

 نةة اقإقليمية لشـرق املتوسطالدورة الثانية والستون للج 

 مقدمة

نةة اقإقليمية لشرق املتوسط املوافق اخلـامس مـن ت االجتماعات التقةية يف اليوم السابق للدورة الثانية والست ن للج دَ ُعقِ 
دف العام من االجتماع مةاقشة بعض املوعـوعات ذات االهتمـام والـيت تثـري القلـق، وكان اهل  .2015تشرين األول/أكتوبر 

ي لتلــك القضــايا، ز يف التصــدِّ م ا ــرَ ات فيمــا يتعلــق بالوعــع الــراهن والتقــد  وذلــك قإطــالع املشــارك ن علــى آخــر املســتندَّ 
 .ما يكون مالئماً وملةاقشة اقإجراءات االسرتاتينية املطلوبة، حسبَ 

 ة بالبيةِّات يف جمال الصحةتكةولوجيات الصحية: أداة الّتاذ القرارات املستةريَ تقييم ال

مسـي السياسـات وصـانعي القـرارات اةـات لر ف االجتماع مةاقشة دور تقييم التكةولوجيـات الصـحية يف تـوفري البيِّ استهدَ 
ان االســتفادة مــن االســتثمار ض عــمرَ جيــات وكفاءهتــا ومالءمتهــا وتةفيــذها علــى الوجــه الصــحيح بَغــو بشــأن فعاليــة التكةول

 فيها.

 االستنتاجات

تقيــيم التكةولوجيــات الصــحية  االســتفادة مــنكيفيــة لهــم الــدول األعضــاء فَ معلومــات ســامَهت يف زيــادة االجتمــاع  قــدَّم
قيمـة  فضـلالهتمامها وللسعي  ـو حتقيـق أ الة اليت اعل من املريض دوراً لدعم صياغة السياسات الصحية السليمة والفعَّ 

يف االجتمـاع أن مةظمــة الصــحة العامليـة علــى اســتعداد  . وجــاءَ ىللمرَعـ صــحيةالةتــائج الق مــن مــال وحتسـ ن َفـمقابـل مــا يُة
م بةـــاء ْعـــلتقــدمي التوجيهـــات إىل الــدول األعضـــاء بشــأن تةفيـــذ الـــربامج اخلاصــة بتقيـــيم التكةولوجيــات الصـــحية الوطةيــة ودَ 

ســهم يف تعزيــز الــُةظُم لــةـُُهج املتاحــة لتقيــيم التكةولوجيــات الصــحية، وهــو مــا ســوف يُ ق وارُ القــدرات يف جمــال اســتخدام الطُــ
الصحية والتقد م َصـْوب بلـو  التغطيـة الصـحية الشـاملة. وعـرض االجتمـاع أيضـاً معلومـات حـول اخلطـوات التاليـة قإعـداد 

شاء شـبكات إقليميـة واملشـاركة فيهـا، بالتعـاون لة، وقإنمبادرات وطةية ُ كن دجمها يف أُطر وطةية لتحقيق الشفافية واملساءَ 
 لةناح يف تةفيذ الربامج الوطةية.ارها لضمان د االجتماع السمات العامة الواجب توافُ مع مجيع األطراف املعةية. وحدَّ 

 اإلجراءات المقترحة

 الدول األعضاء

يــيم الــروتيخ ال بوصــفه جمــرد مشــروع أو عمــل تقيــيم التكةولوجيــات الصــحية بوصــفه أداًة جديــدًة ومتكاملــة للتق اعتمــاد
    ذ مرًة واحدةً يُةفَّ 

 ب املصام إنشاء وحدات وطةية واستحدا  آليات لتعزيز استقاللية اقإجراءات اقإدارية،  ا يف ذلك تضارُ 
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 من إطار الشفافية واملساءلة  ولوجيات الصحية جزءاً ةاعتبار تقييم التك

 مةظمة الصحة العاملية

 التكةولوجيات الصحية يف اقإقليم ة )أو فرقة عمل( توجيهية لوعع خطة متوسطة وطويلة األجل لتقييم إنشاء جلة

ـــ ل مـــع نتـــائج التقيـــيم  تقـــدمي الـــدعم التقـــخ للـــدول األعضـــاء يف املســـائل التاليـــة: وعـــع سياســـة اتصـــال واعـــحة للتعاُم
 أن املعةي ن أصحاب الش م مجيعومعاجلة املسائل التقةية الرئيسية  وعقد اجتماع حتليلي يضُ 

إعــــداد بــــرامج تــــدريب لزيــــادة املعــــارف واخلــــربات وصــــقل املهــــارات لــــدس املــــونف ن الــــوطةي ن، وإنشــــاء برنــــامج تــــدرييب 
 مهية تقييم التكةولوجيات الصحية للقيادات املسؤولة عن رسم السياسات وصةع القرارات بغرض توعيتهم بأ

ـــة والدوليـــة( مثـــل تيســـري التعـــاون مـــع اجلهـــات واملةظمـــات األخـــ رس )الوكاالت/الوحدات/الشـــبكات الوطةيـــة واقإقليمي
الت والتكةولوجيـات الصـحية يف تايلةـد أو املعهـد الـوطخ لالمتيـاز يف جمـايل الصـحة والرعايـة باململكـة برنامج تقيـيم التـدخ  

  املتحدة 

 أبعاد سالمة الغذاء في إقلي  شرق المتوسط

لـى دور القطـاع الصـحي يف قيـادة املبـادرات املتعـددة القطاعـات الراميـة إىل حتسـ ن هدف االجتماع إىل إلقاء الضـوء ع
 سالمة الغذاء يف اقإقليم واملشاركة فيها.

 الخالصة

ت إىل تقيـيم بلـداً والـيت هـدفَ  15ناق  املشـاركون الةتـائج الـيت خلصـت إليهـا البعثـات األخـرية لتقيـيم سـالمة الغـذاء يف 
طرية حول سالمة الغذاء إىل جانـب اقإجـراءات م سالمة الغذاء وإعداد املرتسمات القُ ظُ يف نُ  واطن الضع نقاط القوة ومَ 

ماً، إال أنـه يةبغـي جلميـع البلـدان مواصـلة تقـد  ت زَ أحـرَ ذات األولوية الالزمة. وبيجةت هذم الةتائج أن بعض الدول األعضـاء 
ت يف تقـدير  ارسـات د اللوائح الصـحية الدوليـة ر ـا بالغَـصْ تطوير نظم سالمة الغذاء لديها. وذكر املشاركون أن أدوات رَ 

درات األساســـية للــوائح الصـــحية د الُقــْصـــســالمة الغـــذاء يف الــدول األعضـــاء، وأنــه يـــب مواءمــة نتـــائج األدوات احلاليــة لرَ 
لكيميائيـة يف سلسـلة الدولية مع نتائج التقييمات املستقلة املوعوعية. ومت تشنيع البلدان على إجراء تقييمات للمخاطر ا

م اقإرشـادات التقةيـة للوقايـة مـن األمـراض املةقولـة بالغـذاء أو الغذاء. ويب أن يتوىل القطاع الصحي زمام القيادة وأن يقدِّ 
ل نتـــائج التقييمـــات ل املكتـــب اقإقليمـــي مـــع مةظمـــة الفـــاو لتبـــادُ مةهـــا يف سلســـلة الغـــذاء بأكملهـــا. وســـوف يتواَصـــ احلـــدج 

د خطة عمل إقليمية حول السالمة الغذائيـة تشـتمل علـى نتـائج التقييمـات وإطـار عمـل لتةفيـذ اخلطـة وتةسيق عملية إعدا
 االسرتاتينية العاملية حول سالمة الغذاء.

 اإلجراءات المقترحة

 الدول األعضاء 

 لعاملية.م سالمة الغذاء الوطةية ووععها يف صيغتها الةهائية بالتعاون مع مةظمة الصحة اظُ سمات نُ مراجعة مرتَ 
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 ة.التوسع يف نطاق الربامج الوطةية لسالمة الغذاء لتشمل القضايا املستندَّ 

 مةظمة الصحة العاملية

ــ د األمــراض املةقولــة بالغــذاء والقــدرات املختربيــة وتقيــيم تعزيــز الربنــامج اقإقليمــي اخلــاص بســالمة الغــذاء يف جمــال ترص 
 املخاطر.

 اء.ة عمل إقليمية حول سالمة الغذتطوير خط

 اجتماع تقخ حول التأم ن الصحي االجتماعي من أجل التغطية الصحية الشاملة

ق بالتغطيــة الصــحية الشــاملة، مــع لــاالجتمــاع تعريــ  رامســي السياســات خبيــارات التمويــل الصــحي فيمــا يتعف اســتهدَ 
 اص على التأم ن الصحي االجتماعي.الرتكيز بوجه خ

 الخالصة

كةظـــام بـــل  لتـــأم ن الصـــحي االجتمـــاعي علـــى أنـــه آليـــة تـــأم ن إلزاميـــة للقطـــاع الرمســـي، ر إىل االةظَـــ ال يـــب أن يســـتمرج 
تغطيـــة الســـكان بالكامـــل. يف ق يســـتفيد مـــن االشـــرتاكات اقإلزاميـــة واملخصصـــات مـــن اقإيـــرادات احلكوميـــة للســـداد املســـبَ 

فئـات سـكانية إىل جانـب اء( صلة وثيقة باقإقليم حيث يوجـد قطـاع غـري رمسـي كبـري )فقـراء وغـري فقـر وتتصل هذم القضية 
التةفيذ يدعونا لتغيـري طريقـة عمـل وزارات الصـحة لتصـبح جهـات مشـرفة علـى يف و  يف اقإطار الةظريععيفة. وهذا التغري 

 التغطية الصحية،  ا يضمن تغطية مجيع السكان على  و يتسم بالكفاءة والعدل واالستدامة. 

 حةرَ اإلجراءات المقتَـ 

 الدول األعضاء

ا اختارت الدول األعضاء تطبيق التأم ن الصحي االجتماعي من أجل التغطية الصحية الشـاملة، عليهـا أن تةظـر إذا م
 م وتةفيذها.ظُ يف املسائل التالية املتعلقة بتصميم الةُ 

 تصميم نظم التأم ن الصحي االجتماعي: جماليف 

 لة.عمان االستقاللية واملساءَ و  مةه م أو احلدج ظُ ب تفتت الةُ اة  

 االستثمار يف تكةولوجيا املعلومات.

 حتديد دور القطاع اخلاص.

 م التأم ن الصحي االجتماعي:ظُ نُ  جماليف 

 قوان ن مالئمة وأحكام قانونية أخرس. نج سَ 
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 ل مجيع الفئات السكانية.توسيع نطاق التأم ن الصحي االجتماعي ليشمَ 

 االستدامة. نت لضماحتديد التمويل املطلوب واالشرتاكات إرساء قيمة االشرتاكا

 ل فرد وما ُيصل عليه يف املقابل.تعري  حزم املزايا، وحتديد ما يدفعه ك

 عرب آليات سداد مالءمة. اد معهلخدمات لضمان اجلودة والتعاقُ مة لاجلهات املقدِّ اعتماد 

 د.صْ رَ غ، وإعفاء الطابع املؤسسي على عملية اليم معلومات اقإدارة الصحية، وتةظيم التبلظُ إنشاء نُ 

 مةظمة الصحة العاملية

 من أجل التغطية الصحية الشاملة. يتسهيل احلوار حول سياسات التمويل الصح

 بةاء القدرات يف الونائ  األساسية يف جمال التأم ن الصحي االجتماعي.

 (2020-2016خطة العمل اقإقليمية حول املالريا )

 ت أهداف االجتماع فيما يلي:لَ متثَـّ 

عضــاء باالســرتاتينية التقةيــة العامليــة ملةظمــة الصــحة العامليــة بشــأن املالريــا وخطــة العمــل واالســتثمار إحاطــة الــدول األ
 اخلاصة بشراكة دحر املالريا  2030-2016هلز ة املالريا 

ية يات اقإقليميـة يف جمـال مكافحـة املالريـا والـتخل  مةهـا واخلطـوات املسـتقبلتباُدل املعلومات حول اقإاازات والتحدِّ 
 وأهداف التةمية املستدامة  2015يف خطة التةمية ملا بعد عام 

ع التةفيــذ يف تسـليط الضــوء علـى اقإجــراءات ذات األولويــة يف خطـة العمــل اقإقليميـة لوعــع االســرتاتينية العامليـة موِعــ
 .2020إىل  2016اقإقليم من عام 

 الخالصة

  علـى وقـ  انتشـار ةُ من األهـداف اقإمنائيـة لأللفيـة، والـيت تـَـ حقق اقإقليم الغاية اخلاصة باملالريا يف اهلدف السادس
ت احلـاالت وبدء ا سارها اعتباراً مـن ذلـك التـاريح، حيـث ا فَضـ 2015املالريا وغريها من األمراض الرئيسية حبلول عام 

ـــدة املبلــــغ عةهــــا بةســــبة  . إال أن 2014و 2000ي بــــ ن عــــامَ  %54، كمـــا ا فضــــت الوفيــــات املبلــــغ عةهـــا بةســــبة %43املؤكَّ
. 2014و 2004ي ت تقريبــاً بــ ن عــامَ د بصــورة كبــرية، حيــث تضــاعفَ احلــاالت الوافــدة يف البلــدان اخلاليــة مــن املالريــا تتصــاعَ 

ـــة احلصـــول علـــى خـــدمات واســـتمرت التحـــدِّ  ـــا، ومةهـــا ددودي ـــيت تةـــوء بعـــبء ثقيـــل مـــن املالري يات اخلطـــرية يف البلـــدان ال
، فاملكاسـب الـيت حتققـت علـى مَّ ـثَـ د املالريـا وقلـة املـوارد املسـتدامة. ومـنعلومـات ترص ـم مظُـع  نُ التشخي  والعالل وعَ 

دها وجــود مةــاطق كبــرية يف اقإقلــيم تعــاا مــن حــاالت طــوارئ ة ويهــدِّ مـدار اخلمســة عشــر عامــاً املاعــية هــي مكاســب هشَّــ
ــ ــمــن تزايــد نــزوح الســكان و مــن  املةــاخي و دة ومــن التغــري  معقَّ عــي. ويواجــه مجيــع بلــدان اقإقلــيم رــاطر متزايــدة ع الزراالتوس 
وفقــــــاً  2020-2016لــــــذلك، مت إعــــــداد خطــــــة العمــــــل اقإقليميــــــة  . واســــــتنابةً اد انتقاهلــــــض ألوبئــــــة املالريــــــا أو اــــــد  للتعــــــر  
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ةسـبة ، مع التأكيـد علـى اقإجـراءات األساسـية خلفـض الوفيـات ب2030-2016لالسرتاتينية التقةية العاملية ملكافحة املالريا 
ز م ا ــرَ تةفيـذ وـج إزاء املةـاطق لتسـريع وتـرية التقـد  لن اثةــ ن، و يْ تخل  مـن املالريـا يف بلـدَ لـ، ول%40واقإمـراض بةسـبة % 75
 وب التخل  من املالريا يف البلدان اليت تةوء بعبء ثقيل من املرض.صَ 

 اإلجراءات المقترحة

 الدول األعضاء

 .(2020-2016ريا )اعتماد خطة العمل اقإقليمية حول املال

 البلدان.ب واالستنابة يف مجيع تعزيز القدرات ا لية يف جمال التأه  

 املالية حي بلو  اهلدف الةهائي.احلفاظ على االلتزام السياسي واملخصصات 

ل يف الةظـــــام الصـــــحي، والتعـــــاون مـــــع الـــــربامج األخـــــرس، واجملتمعـــــات ومةظمـــــات اخلـــــدمات اجملتمعيـــــة، تعزيـــــز التكاُمـــــ
 اكات ب ن القطاع ن العام واخلاص.ر والش

د القطاعــــات مــــع مجيــــع القطاعــــات املعةيــــة،  ــــا يف ذلــــك قطاعــــات الزراعــــة وامليــــام والطاقــــة وعــــع وــــج ونيفــــي متعــــدِّ 
 واقإسكان والتعليم واجملتمع.

 مةظمة الصحة العاملية

اجلزيـــرة العربيـــة مـــن املالريـــا، ومبـــادرة  والبةـــاء علـــى مبـــادرة حتريـــر ،ر للحـــدود والتعـــاون بـــ ن البلـــدانتعزيـــز التةســـيق العـــابِ 
 جمموعة اخلمس، والشبكات دون اقإقليمية، والتعاون الثةائي ب ن مصر والسودان )مشروع غامبيا(.

 ، ومةها أدوات تشخي  أكثر دقة.اوإدخاهل دعم البلدان يف تقييم أدوات جديد

ا ـة املختلفـة، دون االقتصـار علـى الصـةدوق العـاملي دعم قدرات البلدان يف جمال حشد املـوارد الـيت توفرهـا اجلهـات امل
 اسرتاتينية للدعوة واالستثمار. ملكافحة االيدز والسل واملالريا، وذلك عرب إعداد

 التمريض والقبالة يف إقليم شرق املتوسط: التحدِّيات واأفاق املستقبلية

ه التمـريض والقبالــة يف اقإقلــيم، ســية الـيت تواِجــيهـدف هــذا االجتمـاع إىل إطــالع الـدول األعضــاء علــى التحـدِّيات الرئي
 واقرتاح إطار عمل للتصدِّي هلذم التحدِّيات.

 الخالصة

الت لتـويل زمـام القيـادة يف اجملـاالت الصـحية ذات األولويـة يف اقإقلـيم ؤهَّ مُ ـوالـالـُمستِعدَّات توافر املمرعات والقابالت 
ات اهلامـة الـيت تُقـدِّمها املمرعـات والقـابالت يف حتسـ ن احلصـائل الصـحية . وهةاك اعرتاف كبري باقإسـهامأمر بالغ األمهية

لألفراد واأُلسر واجملتمعات، بـَْيَد أنه يف مجيع األوقات س يِر إشراكهن كأصحاب شـأن  معةيـ ن علـى مسـتوس السياسـات. 
ة التةميـة مـن أجـل التةميـة ملـا بعـد وب بلـو  التغطيـة الصـحية الشـاملة وتةفيـذ خطـوتطل عاً للمستقبل ومن أجـل التحـر ك َصـ
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ـــيَت 6251العـــام  ـــُةظُم الصـــحية وحتقيـــق األولويـــات ، يكتســـب إشـــراك مهة ـــة بالغـــة يف حتســـ ن أداء ال  التمـــريض والقبالـــة أمهي
 الصحية اقإقليمية اخلمسة اليت حددهتا الدول األعضاء.

م التصدِّي لـه بشـكل  عاجـل، ومراجعتـه ياً كبرياً يلزَ وُيشكِّل قصور االستثمارات يف جمايل التمريض والقبالة باقإقليم حتدِّ 
مراجعــة دقيقــة. وهةــاك دروس استخلصــةاها مــن العمــل مــع البلــدان يف الســةوات األخــرية، مةهــا عــرورة تبــخِّ اســرتاتينيات 

ر عمـل إقليمـي متعددة وتةفيذ جمموعة واسعة من اخليارات إذا ما أردنا تعزيز التمـريض والقبالـة يف اقإقلـيم. وقـد ُوِعـع إطـا
يات الــيت تواجههــا َيــن إجــراءات  ذات جــدوس عمليــة وعاليــة التــأثري وفعَّالــة لقــاء التكلفــة بـُغْ يتضــمَّ  ة التصــدِّي لطيــ  التحــدِّ

ـــدول  ـــة خارطـــة طريـــق تسرتشـــد هبـــا ال ـــيت ُصـــةِّفت إليهـــا بلـــدان اقإقلـــيم. وســـيكون هـــذا اقإطـــار  ثاب ـــثال  ال اجملموعـــات ال
ـــاقإقليم مـــن خـــالل تةفيـــذ إجـــراءات علـــى املـــدس القصـــري األعضـــاء يف إحـــدا  نقلـــة نو  عيـــة يف جمـــايل التمـــريض والقبالـــة ب

 وسط والطويل.واملت

 اإلجراءات الُمقتَرحة

 الدول األعضاء
 وعع خطة وطةية استةاداً إىل إطار العمل اقإقليمي قإحدا  نقلة نوعية يف جمايل التمريض والقبالة.

وزارة الصــحة لتوجيــه اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز التمــريض والقبالــة علــى املســتوس إنشــاء مةتــدس متعــدد القطاعــات تقــودم 
 الوطخ.

 مةظمة الصحة العاملية

 وطيلة الثةائية املقبلة. 6251تعزيز وعع التمريض والقبالة باعتبارمها أولوية من أولويات املةظمة يف 

: تعزيـــز التمـــريض والقبالـــة يف إقلـــيم شـــرق املتوســـط تقـــدمي الـــدعم إىل الـــدول األعضـــاء يف تةفيـــذ إطـــار العمـــل اقإقليمـــي
6251-6261  . 

حدِّ 
ُ
 دات االجتماعية للصحة: التحر ك َصْوب عمل ملموس يف اقإقليمامل

ت يف جمــــال ا ــــددات ات األعمــــال الــــيت أاــــزَ اســــتهدف االجتمــــاع إطــــالع الــــدول األعضــــاء علــــى أحــــد  مســــتندَّ 
 ُمضيج ُقدماً.ـنةة اقإقليمية واالتفاق على ُسُبل الت ن للج احلادية والس ةاالجتماعية للصحة مةذ الدور 

 االستنتاجات

  ِعـمنن إجـراءات ذات أولويـة تضـمَّ وييري حاليا وعـع إطـار إقليمـي للعمـل ملعاجلـة عـدم اقإنصـاف يف جمـال الصـحة 
، واملغـرب، وفلسـط ن، ت مخسة بلدان )مجهورية إيـران اقإسـالمية، واألردنكل ُمكوجن من مكوجنات إطار العمل. وقد أجرَ 

دات االجتماعيـة الرئيسـية، والوقـوف علـى قة لعدم اقإنصاف يف جمال الصحة للوقوف علـى ا ـدِّ السودان( تقييمات متعمِّ 
ت حَ دات االجتماعيـة للصـحة. وأوَعـسم خريطة للربامج واألنشطة احلالية املتصلة با ـدج الفنوات الكائةة يف البيانات، ورَ 

لت إليهــا ثالثــة مــن تلــك البلــدان إىل أوــا تشــرتك يف جمموعــة مــن العوامــل مةهــا االلتــزام السياســي الــيت توصجــالةتــائج األوليــة 
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القوي، ووجـود األيـات املتعـددة القطاعـات، والبيانـات غـري الكافيـة رغـم توافرهـا بشـأن عـدم اقإنصـاف يف جمـال الصـحة، 
يمـــي. ويتـــوىل وزراء الصـــحة، يف البلـــدان اخلمســـة مجيعهـــا، مـــع وجـــود فنـــوات كبـــرية يف البيانـــات علـــى املســـتوس دون اقإقل

ت املةاقشــات أمهيــة دات االجتماعيــة للصــحة ودمــج الصــحة يف مجيــع السياســات. وقــد أبــرزَ تةســيق العمــل يف جمــال ا ــدج 
 ت إىلالعدالـــة االجتماعيـــة واقإنصـــاف وحقـــوق اقإنســـان. وقـــد أشـــري يف االجتمـــاع إىل أن نصـــ  بلـــدان اقإقلـــيم قـــد انتَهـــ

ل دور وزراء الصـحة يف تـوفري يتمثَـّو  لمحـددات االجتماعيـة للصـحة يف اخلطـط التعاونيـة للثةائيـة القادمـة. األولوية ل إعطاء
قإنصـاف الفنـوات يف جمـال ا ةات بشأن ا ددات االجتماعية للصحة وحشد اجلهود املتعددة القطاعات الالزمة لسدج البيِّ 

 الصحي وقيادة تلك اجلهود.

 المقترحة تاإلجراءا

  الدول األعضاء

 قاً ت تقييماَ متعمل اخلربات، يف حالة البلدان اليت أجرَ وعع اخلطط املتعددة القطاعات الالزمة وتبادُ 

 ر ذلك التقييم دراسة إجراء التقييم املتعمق، يف حالة البلدان اليت س اُ 

 مةظمة الصحة العاملية

تماعيـــة للصـــحة يف اخلطـــط التعاونيـــة اخلاصـــة باألولويـــات الصــــحية دمـــج مبـــادرات تســـتهدف معاجلـــة ا ـــددات االج
 االسرتاتينية اخلمس لإلقليم 

ــــى جمموعــــة مــــن املؤشــــرات الرئيســــية الالزمــــة لرصــــد أوجــــه عــــدم اقإنصــــاف يف جمــــال الصــــحة وا ــــدج  دات االتفــــاق عل
 االجتماعية هلا لدجمها يف نظام املعلومات الصحية 

 الت املعتمدة كيز على تقييم أثر التدخ  ز مع الرت م ا رَ صد التقد  رَ 

 تعزيز الشراكة مع مجيع أصحاب املصلحة املعةي ن.

 




